
 

 1 

 

 

 

Zorgprogramma GO Diabetes B.V.  

Bijlage 7, Voetcontrole GO Diabetes B.V. 

 

Versie 1 d.d. mei 2011 

Versie 2 d.d. 30 juni 2016  

Versie 3 d.d. 22 november 2016 n.a.v. 

overleg met podotherapeuten 

Versie 4 d.d. april 2017 

 

Voetcontrole GO Diabetes B.V. 

Huisarts/POH-s in samenwerking met podotherapeut, medisch pedicure en tweedelijnszorg (voetenpoli). 

 

De toepassing 

In de eerste lijn bepaalt de huisarts of de POH-s het zorgprofiel voor de voetzorg van patiënten met 

diabetes mellitus type 2. In de tweede lijn is dat de internist en in het verpleeghuis de specialist 

ouderenzorg. Iedere patiënt met diabetes mellitus behoeft een jaarcontrole, waarvan de voetcontrole een 

vast onderdeel is. Na het vaststellen van het zorgprofiel wordt bij iedere patiënt door de zorgverlener, die 

hiervoor bekwaam is en dus bevoegd, een individueel/persoonlijk behandelplan opgesteld, zorg op maat. 

Het aantal behandelingen, controles en de inzet van diagnostiek kan per patiënt anders zijn. Zaken zoals 

zelfredzaamheid, complicaties of andere bijzondere omstandigheden kunnen hier de oorzaak van zijn. 

 

Simm’s score en zorgprofiel 

Simm’s score Zorgprofiel  Verantwoordelijke Controle 

frequentie Simm’s 0: geen verhoogd risico op 

diabetische voet (ulcera en/of 

amputatie) 

0 POH-s Jaarlijks  

Simm’s 1: matig risico 

- ZONDER verhoogd risico op  

• huiddefecten/infecties of  

• drukplekken 

1 POH-s Jaarlijks  

Simm’s 1: matig risico 

- MET verhoogd risico op: 

• huiddefecten/infecties en/of 

• drukplekken 

2 Podotherapeut maakt 

behandelplan en biedt 

zorg (= verantwoordelijk). 

Jaarlijks of afhankelijk 

van behandelplan 

vaker 

Simm’s 2: hoog risico  

Simm’s 3: sterk verhoogd risico 

2-4 Podotherapeut maakt 

behandelplan en biedt zorg 

(= verantwoordelijk). 

Jaarlijks of 

afhankelijk van 

behandelplan 

vaker Actief Charcot, actief ulcus zonder 

genezing, of met PAV, tekenen van 

infectie of met complicatie 

- Tweedelijnszorg, 

Voetenteam 

Afhankelijk 

van 

behandelplan  
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Over de uitvoering van het voetonderzoek is een instructiefilm te zien op: 

https://www.nhg.org/voetonderzoek 

 

Minimaal jaarlijks voert de POH-s een voetonderzoek uit of controleert bij een naar de podotherapeut 

verwezen patiënt de aanwezigheid van een jaarlijkse rapportage (zo mogelijk in het KIS). Wanneer deze 

ontbreekt vraagt de POH-s dit na bij de podotherapeut (zo mogelijk in het KIS). Wanneer de patiënt geen 

controle afspraak bij de podotherapeut heeft gehad, of niet meer wil hebben, moet deze een nieuwe 

afspraak krijgen of bij weigeren van deze zorg door de patiënt, wordt de voetcontrole toch door de POH-s 

uitgevoerd.  

 

Voor het verkrijgen van de informatie ten behoeve van het vaststellen van een Simm’s classificatie en 

zorgprofiel door de POH-s dient u het volgende te doen: 

1) Anamnese 

a) Anamnese ter beoordeling van de zelfzorgcapaciteit (cognitieve, visuele, sociale, adipositas 

en andere bewegingsbeperkingen die zelfzorg verhinderen) en aanwezigheid van een 

genezen ulcus of amputatie. Sinds de WMO in 2015 uitgebreid is naar de gemeente is de 

zelfzorg niet meer bepalend of verwezen kan worden naar de podotherapeut.  

b) Ook dossieronderzoek om verhoogd risico op huiddefecten/infectie vast te stellen (dit is het 

geval onder andere bij perifeer arterieel vaatlijden vanaf Fontaine IIb, nefropathie, gebruik van 

immunosuppressiva/prednison, chemotherapie). Ook om de aanwezigheid van eerder voetulcus 

vast te stellen. 

2) Lichamelijk onderzoek 

a) Inspectie van de voet met speciale aandacht voor kleur (dubbelzijdige warme, rode voet wijst 

meer op (autonome) neuropathie, bij een enkelzijdige rode, warme en gezwollen voet dient 

men te denken aan een acute Charcotvoet, een diep roze/rode tot blauwe verkleuring wijst op 

een angio pathische/ischemische voet), standsafwijkingen (bijvoorbeeld hallux valgus of 

klauwstand tenen), drukplekken of eelt, en de aanwezigheid van ulcera en amputaties. 

b) Met behulp hulp van de Semmes-Weinstein-monofilamenten wordt sensibiliteitsonderzoek 

verricht naar de aanwezigheid van neurologische stoornissen (de protectieve (beschermende 

sensibiliteit (PS)). Er is sprake van sensibiliteitsverlies als de patiënt het 10-grams Semmes-

Weinstein-monofilament, geplaatst op een van deze plaatsen niet voelt: hallux, MTP-1 en MTP-5. 

c) Onderzoek om mogelijk Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) vast te stellen waarvoor de 

‘Internationale Consensus on the Diabetic Foot’ in 2011 een bijgestelde versie heeft uitgebracht: 

• Palpeer a. dorsalis pedis en a. tibialis posterior: bij goed voelbare pulsaties van een van deze 

twee arteriën > géén sprake van tekenen van PAV. 

• Let op: Bij het ontbreken van palpabele pulsaties wordt (indien uitvoerbaar) geluisterd met een 

eenvoudige hand Doppler naar de pulsaties: 

i. tri- of bifasische vaattonen > geen sprake van tekenen van PAV; 

ii. monofasische vaattonen > mogelijk teken van PAV, nader onderzoek vereist door 

middel van meten van de enkel-arm index (EAI) en/of ander vaatonderzoek; 

iii. geen vaattonen > mogelijk teken van PAV > verwijzen naar huisarts. 

• Bij het ontbreken van palpabele pulsaties zonder mogelijkheid tot verder aanvullend onderzoek 

in de praktijk verwijst de POH-s naar huisarts. 

https://www.nhg.org/voetonderzoek
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d) Vaststellen van verhoogde druk op de huid van de voet door:  

a. Let op: Verhoogd risico op drukplekken is aanwezig bij onder andere voet 

deformiteiten en/of limited joint mobility, bijvoorbeeld door reumatoïde artritis. 

b. Inspectie van huid- en nagels op drukplekken (eelt, hyperemie of roodheid). 

c. Inspectie en/of palpatie van onregelmatigheden op de huid om abnormale eeltvorming of 

andere huidafwijkingen vast te stellen, die kunnen leiden tot een verhoogd risico op het 

kapot gaan van de huid, zoals een droge huid. 

d. Het vaststellen van Limited Joint Mobility (LJM = beperkte gewrichtsbeweeglijkheid). Er 

zijn aanwijzingen dat LJM gepaard gaat met een verhoogd risico op een voetulcus. 

Waarschijnlijk is de verminderde beweeglijkheid van de volgende gewrichten van belang: 

dorsaalflexie van het bovenste spronggewricht, inversie en eversie van het onderste 

spronggewricht en dorsaalflexie van metatarsophalangeale gewrichten. 

3) Schoeisel 

Let op: Het schoeisel van patiënten met sensibiliteitsverlies en/of tekenen van perifeer arterieel 

vaatlijden dient regelmatig (minimaal bij de jaarlijkse screening) onderzocht te worden. Vaak is de 

schoen de directe aanleiding of een onderhoudende factor tot een ulcus. De schoen moet goed 

passen. 

 

Let op:  

De uitkomst van de stemvork proef is belangrijk voor het bepalen van het diepere gevoel in de voet, het is 

geen onderdeel van de uitkomsten ten behoeve van het bepalen van de Simm’s classificatie. 

 

Verwijzing Podotherapeuten: Verwijs- en terugverwijsafspraken over patiënten met 

diabetes mellitus type 2 

 

Verwijsbrief: bij doorverwijzing levert de huisarts of POH-s aan de podotherapeut informatie aan op de 

volgende punten: 

1. Simm’s classificatie en zorgprofiel.  

2. Gebruik van immunosuppressiva/prednison, chemotherapie Huidig of in de VG perifeer arterieel 

vaatlijden. 

3. Diabetes mellitus 2, instelling en eventuele complicaties zoals nefropathie. 

4. Relevante historie met betrekking tot voetklachten. 

5. Actuele voetklachten indien aanwezig. 

6. De vraagstelling. 

 

De podotherapie-praktijk garandeert dat doorverwezen patiënten binnen twee weken worden gezien. 

Wanneer na verwijzing door de podotherapeut een ander zorgprofiel wordt vastgesteld, dan de POH-s bij 

verwijzing noteerde, rapporteert de podotherapeut dit aan de POH-s terug (zo mogelijk in het KIS). Het 

vastgestelde zorgprofiel door de podotherapeut is leidend. Minimaal jaarlijks rapporteert de podotherapeut 

aan de verwijzer (zo mogelijk in het KIS). 

 

De podotherapie-praktijk rapporteert aan huisarts of POH-s over de doorverwezen patiënten met behulp 

van een geprotocolleerd verslag. De podotherapeut noteert daarin zijn/haar bevindingen bij onderzoek op 



 

 4 

de volgende punten (zo mogelijk in het KIS): 

• zorgprofiel en SIMM’s classificatie; 

• voettype; 

• teenstatiek; 

• hyperkeratose; 

• drukplekken; 

• huidaspect; 

• nagelaspect; 

• temperatuurverschil; 

• wonden; 

• flexie 1ste MTP-gewricht; en het bovenste sprong gewricht  

• neurologisch onderzoek; 

• vaatonderzoek; 

• schoeninspectie. 

 

Tevens zijn in de rapportage opgenomen de conclusie uit bovenstaande bevindingen en het daaruit 

volgend therapieplan (onder andere educatie), zo nodig aangevuld met gemaakte afspraken en gedane 

aanbevelingen aan de patiënt (bijvoorbeeld bij advies voor behandeling door pedicure). 

 

De POH-s neemt jaarlijks de gegevens uit het podotherapie verslag over in het KIS. Dit wordt overbodig 

zodra de podotherapeut rapporteert in het KIS. 

 

Alle adressen van de podotherapeuten zijn te vinden op de website www.podotherapie.nl. Een lijst is op te 

vragen bij secretariaat@podotherapie.nl.  

http://www.podotherapie.nl/
mailto:secretariaat@podotherapie.nl

