
 ›› Persoonlijk behandelplan
Uw podotherapeut: ____________________________________________  

Naam cliënt: __________________________________________________

Geboortedatum:  ______________________________________________

Datum gericht (voet)onderzoek:  _________________________________

Behandelplan 12 maanden

______ x Gericht (voet)onderzoek podotherapeut

______ x Voortgangscontrole podotherapeut

______ x Instrumentele behandeling podotherapeut

______ x Instrumentele behandeling medisch pedicure

______ x Voortgangscontrole medisch pedicure

Aanwezigheid van neuropathie:  ❍ Ja  ❍ Nee
Aanwijzingen voor perifeer arterieel vaatlijden:  ❍ Ja  ❍ Nee 
Draagt adequaat schoeisel:  ❍ Ja  ❍ Nee 

Gegeven voet – en schoeneducatie: 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

Sims classificatie   0  1  2  3                                  Zorgprofiel  1  2  3  4

Medisch noodzakelijke voetzorg

Zichtbare tekenen  
verhoogde druk                      ❍ Ja        ❍ Nee

Onychomycose / schimmelnagel  

Links  1  2  3  4  5   -  Rechts  1  2  3  4  5 

Hyperconvexe nagel 

Links  1  2  3  4  5   -  Rechts  1  2  3  4  5 

Ingroeiende nagel 

Links  1  2  3  4  5   -  Rechts  1  2  3  4  5 

Overige:_________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Medisch noodzakelijke  
ambulante voetzorg             ❍ Ja        ❍ Nee
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EVENTUELE EXTRA KOSTEN
De medisch noodzakelijke voetzorg voor diabetespatiënten wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor 
vergoeding van de medisch noodzakelijke voetzorg in aanmerking te komen, dient uw medisch pedicure een  
samenwerkingsovereenkomst met uw podotherapeut te hebben afgesloten. 

WANNEER BIJBETALEN? 
Voor eventuele aanvullende zorg kan door uw behandelaar (podotherapeut/medisch pedicure) een toeslag gevraagd  
worden. U wordt door uw behandelaar hier vooraf over geïnformeerd.

Er hoeft niet bijbetaald te worden als de u enkel de medisch noodzakelijke voetzorg ontvangt zoals beschreven in het
persoonlijk behandelplan, al dan niet met een indicatie voor medisch noodzakelijke ambulante zorg (bij u thuis of in een
instelling).

Er moet wel bijbetaald worden als uzelf kiest voor aanvullende zorg of ambulante zorg vanuit gemaksoverweging.
Aanvullende zorg is zorg die niet in uw persoonlijke behandelplan is beschreven, bijvoorbeeld het knippen van
gezonde nagels, het incrèmen van voeten en dergelijke.

OVERIGE INFORMATIE
•  Het aantal behandelingen in het persoonlijke behandelplan dient gelijkmatig over het jaar verdeeld te worden.
•  Indien wijzigen van het bovenstaande behandelplan noodzakelijk is,  treden medisch pedicure en podotherapeut met elkaar 

in contact en wordt (indien nodig) een nieuw behandelplan opgesteld met akkoord van de behandelend podotherapeut.
•  Als u niet verschijnt op de afspraak van de podotherapeut of medisch pedicure zonder u af te melden, kan deze afspraak in 

rekening worden gebracht.

 ›› Goed om te weten


