
 

 

Belangrijke informatie over de basisverzekerde geneeskundige preventieve  

voetzorg voor patiënten met een verhoogd risico op voetulcera 

 

Achtergrond 

Per 1 januari 2023 heeft iedere patiënt met een verhoogd risico op voetulcera recht op 

geneeskundige preventieve voetzorg vanuit de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland heeft 

dit in juni 2022 bepaald in een verduidelijking van haar standpunt uit 2010. Deze beleidswijziging is 

inmiddels opgenomen in de reeds bestaande NZa-beleidsregel overige geneeskundige zorg. De 

geneeskundige preventieve voetzorg wordt door zorgverzekeraars rechtstreeks gecontracteerd bij 

podotherapeuten. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van deze geneeskundige 

preventieve voetzorg in de Zorgmodule Preventie Voetulcera. Deze zorgmodule, opgesteld door de 

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP), bevindt zich op dit moment nog in de 

consultatiefase. Naar verwachting zal de zorgmodule rond de zomer definitief zijn vastgesteld en ter 

beschikking komen. De te leveren geneeskundige preventieve voetzorg valt al vanaf 1-1-2023 onder 

de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Patiënten kunnen 

doorverwezen worden naar de podotherapeut middels een verwijzing op papier of digitaal via 

bijvoorbeeld Zorgdomein.  

 

De geneeskundige preventieve voetzorg heeft als doel het aantal voetulcera en amputaties te 

verminderen, wat onder andere gepaard gaat met een hogere kwaliteit van leven, een betere 

mobiliteit en een daling van zorgkosten die gepaard gaan met ulcera en amputaties. 

Het uitgangspunt voor het bieden van geneeskundige preventieve voetzorg is, net als reeds jaren het 

geval is bij patiënten met diabetes mellitus (DM), dat iemand een verhoogd risico heeft op het 

ontstaan van een voetulcus, met name door een verminderd gevoel in de voeten (polyneuropathie) 

en bij verslechterde doorbloeding (perifeer arterieel vaatlijden), veelal in combinatie met tekenen 

van lokaal verhoogde druk. Eveneens kan preventieve voetzorg worden geleverd aan patiënten met 

een verhoogd risico op voetulcera, vanwege een voetulcus of amputatie in de voorgeschiedenis, een 

(in)actieve Charcotvoet, eindstadium nierfalen of nierdialyse.  

 

Deze risicofactoren kunnen ook voorkomen bij uw patiënten. Door de snelle invoering per 1-1-2023 

van deze aanpassing van de basisverzekerde voetzorg wordt 2023 als een overgangsjaar gezien. 

Hierdoor kunnen de verschillende patiëntgroepen geleidelijk instromen in de podotherapiepraktijk. 

 

Wie komen ervoor in aanmerking? 

Er zijn veel patiënten met aandoeningen waarbij bovengenoemde risicofactoren kunnen optreden. 

Denk hierbij onder andere aan patiënten met (niet limitatief): nierfalen, perifeer arterieel vaatlijden, 

polyneuropathie, (reumatische) auto-immuun aandoeningen, maar ook verschillende infectieuze en 

erfelijke aandoeningen. Hierbij is het belangrijk dat het niet gaat om de aanwezigheid van een 

aandoening, maar om het risico op voetulcera als gevolg van dergelijke aandoeningen.  

 



 
 

Wanneer verwijzen naar de podotherapeut? 

Vergelijkbaar met de Sims classificatie voor mensen met DM is er een risicoclassificatie opgesteld 

voor mensen met andere aandoeningen. Vanaf risicoclassificatie 1 of hoger wordt er doorverwezen 

naar de podotherapeut, onder vermelding van de risicoklasse. Bijgaand treft u een aangepast 

stroomschema aan om de risicoklasse te kunnen bepalen.  

 

Dit schema is, in afwachting van de definitieve vaststelling van de Zorgmodule Preventie Voetulcera, 

nog onder voorbehoud van wijzigingen. De NVvP adviseert haar eigen leden vooralsnog alleen die 

patiënten met andere aandoeningen dan DM in behandeling te nemen als er sprake is van een hoog 

(risicoklasse 2) of sterk verhoogd risico (risicoklasse 3) op het ontwikkelen van voetulcera.  

 

Wat doet vervolgens de podotherapeut? 

De uitkomst van de risicoclassificatie is, net als bij de Sims classificatie bij DM, direct gekoppeld aan 

verschillende zorgpakketten. Deze zorgpakketten bestaan elk uit een totaalpakket aan zorg ter 

preventie van voetulcera. Bij mensen met Sims/risicoklasse 2 en 3 (een hoog en sterk verhoogd 

risico) geldt een gemiddelde jaarlijkse inspanning in de te leveren zorg waarbij het risico op het 

ontwikkelen van een voetulcus bepalend is voor de intensiteit van de geneeskundige preventieve 

voetzorg. 

 

Het totaal aan werkzaamheden binnen de zorgpakketten bestaat uit: 

 

• Podotherapeutisch gericht (voet)onderzoek inclusief daaruit voortvloeiende diagnostiek en 

behandeling van risicofactoren zoals huid- en nagelproblemen en voetvorm- en 

standsafwijkingen. 

• Analyse van de volledige schoenendracht (confectie-, werk-, huis-, sportschoeisel en aangepast 

schoeisel). 

• Educatie en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren (waaronder zelfmanagement) als 

onderdeel van de behandelcyclus. 

• Advisering, aanpassen of voorschrijven van adequaat schoeisel. 

• Advisering over andere druk verlagende hulpmiddelen (custom-made zolen, teenortheses, 

nagelbeugels). 

• Opstellen persoonlijk behandelplan voor instrumentele behandeling bij druk-, huid- en 

wrijvingsproblemen en nagels gericht op het voorkomen van pre-ulceratieve laesies en 

voetulcera. 

• Waakzame vroegdiagnostiek en behandeling van pre-ulceratieve laesies. 

• Voortgangscontroles met specifieke aandacht voor gebieden die ‘at risk’ zijn om een voetulcus 

te ontwikkelen. 

 

Meer informatie? 

Voor doorverwijzers organiseert de NVvP binnenkort webinars over de nieuwe zorgmodule. U kunt 

uw interesse hiervoor al kenbaar maken bij secretariaat@podotherapie.nl 

Hier kunt u ook uw eventuele vragen stellen. 
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