
 

 Voor zorgprofiel 1 kan vergoeding plaatsvinden vanuit uw aanvullende verzekering. Wij adviseren u, hiervoor 
contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar voor de polisvoorwaarden. 

Informatiebrief voor patiënten van Gezondheidscentrum Lewenborg met diabetes  type II 

in verband met wijzigingen in 2015 ten aanzien van de voetzorg. 

Huidige situatie 
Jaarlijks onderzoekt de praktijkverpleegkundige uw voeten en stelt de kans op diabetische voetproblemen vast. 

Dit werd vastgelegd in een SIMM’s classificatie (0, 1, 2 of 3). In 2015 gaat er het een en ander veranderen. Wij 

informeren u graag over deze veranderingen en welke kosten hieraan verbonden zijn. 

Wat verandert er in 2015? 
Waar nu de SIMM’s classificatie leidend is voor vergoeding vanuit de basisverzekering, gaat per 1 januari 2015 

vergoeding plaatsvinden op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ dat 

gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van o.a. wonden door slechte genezing en het risico op 

amputatie. Er zijn 4 categorieën zorgprofielen; 1, 2, 3, 4 die niet hetzelfde zijn als de oude SIMM’s classificatie. 

Wat betekent dit voor u? 
Tijdens het jaarlijks voetonderzoek zal de praktijkverpleegkundige het nieuwe zorgprofiel vaststellen, dan wel 

de SIMM’s score omzetten in een zorgprofiel. Bent u al in behandeling bij een podotherapeut of pedicure, dan 

zullen zij dit op basis van landelijke richtlijnen doen. Alle hulpverleners (praktijkverpleegkundige/ 

podotherapeut/ pedicure) maken hierbij gebruik van hetzelfde protocol. Heeft u op basis van het zorgprofiel 

extra ondersteuning nodig dan wordt u, afhankelijk van de zorgzwaarte, verwezen naar de pedicure of 

podotherapeut. Zij stellen een persoonlijk behandelplan voor u op. De podotherapeut/pedicures houden via 

het Keten Informatie Systeem uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij. Zo zijn ook de huisarts en 

praktijkondersteuner op de hoogte van uw situatie. 

Kosten en vergoedingen 
Uw persoonlijk zorgprofiel is een vereiste om in 2015 in aanmerking te komen voor vergoedingen van uw DM 

voetzorg. Deze vergoeding voor medisch noodzakelijke voetzorg zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit 

de basisverzekering. *  

De door Gezondheidscentrum Lewenborg gecontracteerde podotherapeuten en pedicures werken nauw 

samen om de zorg rondom u als patiënt zo goed mogelijk te organiseren. Medisch noodzakelijke zorg die zij 

leveren wordt vergoed door Gezondheidscentrum Lewenborg waarbij er sprake is van een maximum van het 

aantal instrumentele behandelingen per jaar.  

Voor de niet- medisch noodzakelijke zorg, oftewel persoonlijke verzorging, zult u gevraagd worden zelf een 
aanvullende bijdrage te betalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de duur en aard van de 

persoonlijke verzorging.  
Als de pedicure bij u thuis komt, wordt er ook een eigen bijdrage gevraagd, dus ook bij medisch noodzakelijke 

zorg. Uw kunt hierover het beste met uw eigen pedicure overleggen, om ongewenste situaties te voorkomen. 

Per zorgprofiel varieert het maximum aantal behandelingen van de pedicure dat voor vergoeding in 
aanmerking komt. Wij adviseren u daarom om met uw eigen pedicure duidelijke afspraken te maken over de 
wijze waarop u de behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen, wilt inzetten. 
 
Wij hopen u via deze brief voldoende op de hoogte gebracht te hebben over de veranderingen in de voetzorg. 
Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u tijdens uw geplande behandeling e.e.a. met uw pedicure, 
praktijkondersteuner of podotherapeut bespreken. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Diabetes Behandelteam Gezondheidscentrum Lewenborg. 


