
 
 

Voetzorgafspraken voor huisartsenpraktijken, podotherapeuten en pedicures 
2023 
 

• Bij spoedaanvraag bij podotherapie altijd telefonisch contact opnemen met 

podotherapeut. 

• Er moet jaarlijks een verwijzing worden gemaakt voor de podotherapeut. De patiënt 

moet zelf de podotherapeut bellen voor een afspraak. 

  

• Verwijzen 
- De huisartsenpraktijk zorgt voor de verwijzing naar de podotherapeut via VIPLive. 
- Op de verwijzing moet de sims-classificatie en zorgprofiel ingevuld worden. 

Daarnaast moet de reden van verwijzing naar de podotherapeut aangegeven 
worden. 

- In januari zullen alle verwijzingen ouder dan twee jaar komen te vervallen. Pas als de 
oude verwijzing gesloten is, kan er een nieuwe gemaakt worden.  

- De poh/podotherapeut zet in de verwijzing of de patiënt thuis bezocht moet worden 
door de pedicure. Alleen dan kan de pedicure een reisvergoeding declareren. Bij 
podotherapie kan alleen een huisbezoek ingepland worden bij bedlegerige patiënten. 

- Er is een verwijzing mogelijk als zorg binnen de zorgmodule valt dus niet als patiënt 

slechtziend is, niet kan bukken etc. 

- De vergoeding voor sims 1 zp 2 vervalt per 1 januari 2022 volgens de richtlijn uit de 
zorgmodule preventie diabetische voetulcera. 

- Vanaf sims 2 is het voetonderzoek door de podotherapeut noodzakelijk. Het 
vervolgconsult kan door de podotherapeut gedaan worden of zij maakt een 
behandelplan voor de pedicure. Als de patiënt niet naar de podotherapeut gaat voor 
een behandelplan kan de patiënt ook niet naar de pedicure.  Er is dan geen voetzorg. 

- Wanneer de patiënt is verwezen naar de podotherapeut en er vindt doorverwijzing 
plaats naar pedicure wordt deze verwijzing gemaakt door de podotherapeut in 
VIPLive. Hierin worden het aantal behandelingen en minuten per behandeling 
beschreven. 

- De HA-praktijk beëindigt de verwijzing naar de pedicure als er een verwijzing wordt 
gemaakt naar de podotherapeut. 

- De pedicure declareert alleen de medisch noodzakelijke voetzorg, voor overige zorg 
vraagt zij een vergoeding aan de patiënt. 

 

• Informeren patiënt 
De huisartsenpraktijk informeert de patiënt over de vergoeding en het betalen van 
de eigen bijdrage bij pedicurebehandelingen. 
 

• Excluderen van de patiënt 
Als de patiënt niet meer in het DBC hoort (bijvoorbeeld als deze naar de specialist 
gaat) dan excludeert de huisarts deze patiënt uit de ketenzorg. De 



 
 

huisartsenpraktijk moet dan ook de ketenpartner informeren. De verwijzing is 
hiermee niet meer geldig en kan niet gedeclareerd worden bij door de 
ketenpartner. 

 

• Oproepen van patiënten 
De huisartsenpraktijk moet patiënten stimuleren zelf een afspraak te maken met 
podotherapeut/pedicure. Het opvolgen van de patiënten die niet verschijnen bij de 
ketenpartner ligt bij de huisartsenpraktijk. 

 
Het maximaal aantal minuten te gebruiken door pedicure: 
 

Sims classificatie Max aantal 
minuten per jaar 

Sims 1(matig) Z 0 min 

Sims 2(hoog) ZP2 205 min 

Sims2(hoog)ZP3 205 min 

Sims 3(sterk 
verhoogd)ZP 4 

450 min 

 

 

Wanneer de pedicure een verwijzing heeft van de podotherapeut werkt volgens het 
behandelplan. De minuten in het behandelplan gebruikt zij als richttijd. Wanneer zij niet 
uitkomt met de minuten kan met de juiste motivatie, de inzet van behandeltijd voor de 
patiënt verruimd worden. De podotherapeut bepaalt wanneer dit noodzakelijk is.  

 


