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Hier staan we voor:
Bewegingsvrijheid en optimale mobiliteit

1.

Kinderen: pijnvrij laten bewegen
zodat ze mee kunnen blijven
doen, zich lekker voelen en fit
blijven.
Mensen met chronische aandoeningen: met preventieve voetzorg
de kwaliteit van leven en bewegen
verbeteren. Het voorkomen van
pijnklachten, wonden en amputaties
bij chronische aandoeningen, zoals
bv. bij diabetes en reuma.

Gezondheidswinst creëren
voor mens en maatschappij,
dit resulteert in een verbeterde
kwaliteit van het leven.

2.

Zorg in de
eigen omgeving (huidige
eerste lijn)

Door het bieden van zinnige, zuinige en
passende zorg, dicht bij huis, door o.a.:
Specialistische vervolgzorg en intramurale zorg

Zorg in de eigen
omgeving

Specialistische vervolgzorg en
intramurale zorg

Heden

2024

Totale kader (medisch noodzakelijke) voetzorg

Duurdere zorg zoals
ziekenhuisopnames, operaties,
bezoeken aan 2e lijns specialisten
(orthopeden en revalidatieartsen
etc.) voorkomen.

• Altijd op zoek te gaan naar de oorzaak
van het ontstaan van een klacht en niet
slechts de klacht behandelen. Het plaatje is altijd groter;
• Het toepassen van eerstelijns diagnostiek
zoals drukmeet analyses, loopanalyses,
MSU-echografie en vaatdiagnostiek.
• Het uitvoeren van kleine chirurgische
ingrepen (doorsturen naar specialist 		
is niet meer nodig);
• Het coördineren en uitvoeren van
(complexe) wondzorg bij niet snel
genezende voetwonden;

Ouderen: mobiliteit en valpreventie
stimuleren zodat mensen veiliger en
langer in de eigen thuissituatie kunnen
blijven functioneren.
Werkenden: voorkomen van uitval op de
werkvloer en slijtage aan gewrichten en
pezen door lang verkeerd staan en lopen
of verkeerd schoeisel.
Sporters: voorkomen en/of behandelen
van blessures, wat invloed heeft op ieders
fysieke en mentale fitheid.

• Het coachen, motiveren en adviseren
van mensen vanuit het gedachtegoed
dat iemand niet per definitie ziek is.

Podotherapeut in NL
> HBO bachelor (NVAO) opleiding
> Artikel 34 Wet-BIG
> Borging kwaliteit via Praktijkkeurmerk en kwaliteitsregistratie in het
Kwaliteitsregister Paramedici
> Landelijke dekking

428
organisaties

1100
podotherapeuten

2052
praktijklocaties

Hier gaan we voor:
We willen samen de zorg voor de verschillende doelgroepen
toegankelijk houden of toegankelijk maken en dus betaalbaar en bereikbaar.

Van (zakelijke) relatie naar (gewaardeerd) partner
Het creëren van partnership, hoe doen we dat?
Dit willen we bereiken door te
werken aan duurzame coalities met
verzekeraars. Dus in partnership.

• Zorgen voor een structureel contact
waarbij de insteek altijd zal zijn het
creëren van gezamenlijke waarde.
• Het begrijpen van elkaars verantwoordelijkheden.

• Zorg verantwoord inkopen.
• Samen onderzoeken, creëren en
innoveren en het delen van
best practices.

1. De podotherapeut positioneren als eerstelijns
poortwachter om het aantal verwijzingen naar duurdere
medisch specialistische zorg of richting orthopedische
voorzieningen te verlagen. Stepped-care.

5. De toegankelijkheid van drukontlastende hulpmiddelen
vergroten die nodig zijn om drukplekken, wonden/amputaties
te voorkomen, voor hoog-risicopatiȅnten zonder aanvullende
verzekering.

2. Streven naar een aanwijzing vanuit VWS om podotherapeutische zorg voor alle kinderen onder de 18 jaar toegankelijk
te maken. Of zoeken naar oplossingen binnen het systeem om
de inkoop van deze zorg bij podotherapeuten te organiseren.

6. Het ontwikkelen van digitale zorgproducten om
zelfmanagement ten aanzien van voetzorg te ondersteunen.
Hiermee kan een bedreiging van een tekort aan zorgverleners
worden afgewend en blijven kosten beheersbaar.

3. In samenwerking streven naar een modus om de inkoop
van medisch noodzakelijke voetzorg voor mensen zonder
diabetes, maar wel met risico op ulcera, in te regelen (BV).

7. Het verbeteren van de aansluiting tussen de basis- en
aanvullend verzekerde zorg door in de voorwaarden
kwaliteitseisen te stellen aan behandelaren.

4. In samenwerking streven naar een modus om de inkoop
van wondzorg geleverd door (diabetes)podotherapeuten te
realiseren (BV).

8. Continu in het oog houden van de wederzijdse administratieve lasten en elkaar helpen deze te minimaliseren.

