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VIPLive Verwijsprocedure Voetzorg  
 

 
In dit document wordt het verwijsproces rondom voetzorg in VIPLive beschreven. 
Dit stappenplan laat de procedure zien rondom de voetzorg voor podotherapeuten. 
pedicuren en praktijkondersteuners om de continuïteit rondom de voetzorg van een 
diabetespatiënt te waarborgen. 
 

Verwijsproces VIPLive 
 

1. De POH doet voetonderzoek bij een nieuwe diabetespatiënt en bij de bestaande 
diabetespatiënt met ZP 1. 

  
2. Bij verdenking door de POH op ZP ≥ 2 maakt de POH een verwijzing naar de 

podotherapeut.  
Productnaam in VIPLive: 

 

Podo voetonderzoek nieuwe diabeet 45 min 
 

 Dit betreft een eenmalige verwijzing, de podotherapeut sluit deze verwijzing door 
het declareren van bijbehorende zorgactiviteit en het verzenden van het verslag 
“Voetonderzoek” via de knop “Delen op tijdlijn” in VIPLive naar POH. 

  
3.a De podotherapeut stuurt een verslag “Voetonderzoek” volgens het format in Bijlage 

1 (zie hiervoor laatste pagina) via de knop “Delen op tijdlijn” naar de POH.  
(Door “Delen op tijdlijn” worden de 
gegevens ook zichtbaar voor overige 
ketenpartners zoals de medisch pedicure 
en praktijkondersteuner.) 
 
Hierna wordt het volgende scherm zichtbaar: 
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3.b • Typ in het vakje “Typ hier uw onderwerp”: Terugkoppeling DM voetonderzoek 

• Het verslag bevat de bevindingen van het voetonderzoek:  
o Meetwaarden voetonderzoek,  
o SIMM’s,  
o Zorgprofiel,  
o advies voor vervolgbehandeling.  

• Kopieer dit verslag en plak het in het vakje “Typ hier uw onderwerp”. (zie pijl 
vorige pagina) 

• Vervolgens “Delen op Tijdlijn”. 
Een vervolgverwijzing voor podotherapeut en pedicure kunnen gelijktijdig 
geïndiceerd zijn en kunnen dus naast elkaar voorkomen. Echter, per behandelaar 
kan tegelijkertijd maar één verwijzing openstaan. 

  
4. Het rapport komt binnen via elektronische post in het HIS. Door dit bericht te 

verwerken zal het bericht zichtbaar worden in de correspondentie aan het dossier 
van de patiënt.  
Let op: Het is belangrijk om binnen de huisartsenpraktijk werkafspraken te 
maken over: 

a) Wie verwerkt het bericht in de praktijk? 
b) Hoe komt de informatie bij de praktijkondersteuner terecht, zodat deze 

gegevens verwerkt worden in het protocol in het HIS en de eventuele 
vervolgstappen, zoals verwijzing naar bijvoorbeeld pedicure gemaakt kan 
worden. 

 

Nadat het bericht is verwerkt en zichtbaar is in de correspondentie van het dossier 
van de patiënt, neemt de POH de relevante waarden uit het verslag over in het 
protocol in het HIS. 

 
Dit zijn de meest relevante indicatoren die geregistreerd worden (zie ook HIS- 
protocol RCH diabetes (jaar) controle): 
 

VOETONDERZOEK 

INSPLVRE Inspectie rechter voet  PADPKV Pulsaties a. tibialis post linkervoet 

INSPLVLI Inspectie linker voet  PADPKV Pulsaties a. dorsalis pedis linkervoet 

DBLOLVLI Doorbloeding linker voet  PADPKV Pulsaties a. tibialis post rechtervoet 

DBLOLVRE Doorbloeding rechter voet  PADPKV Pulsaties a. dorsalis pedis linkervoet 

MOFVNSLI Monofilament onderz. linkervoet  SNSVNSLI Sensibiliteit linkervoet 

MOFVNSRE Monofilament onderz. rechtervoet  SNSVNSRE Sensibiliteit rechtervoet 

ULCULV Doorgemaakt voetulcus  RIVUSQ Risico op voetulcera SIMM's 

AMPULV Amputatie linkervoet  ZPVUSQ Zorgprofiel risico voetulcera (DM2) 

AMPULV Amputatie rechtervoet  DMTVLZ Termijn follow up voetonderzoek 
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5. Vervolgens maakt de POH volgens het advies van de podotherapeut een verwijzing 
voor de podotherapeut en/of pedicure in VIPLive. 
Dit betreft doorlopende verwijzingen.  
Wondzorg is binnen deze verwijzingen niet geïndiceerd en dient afzonderlijk bij de 
zorgverzekeraar gedeclareerd te worden.  

 

Vervolgverwijzing naar de podotherapeut 

Naam verwijzing max. p/j Declarabele zorgactiviteit podotherapeut VIPLive 

ZP2 Voetonderzoek  75 min ZP2 Voetonderzoek à 45 min 

  ZP2 Voetcontrole à 30 min, 1 x p/j 

ZP3 Voetonderzoek 
zonder behandeling  

105 min  ZP3 Voetonderzoek  à 45 min 

  ZP3 Voetcontrole à 30 min, max. 2 p/j 

ZP3 Voetonderzoek 
met behandeling 

225 min ZP3 Voetonderzoek à 45 min 

  ZP3 Voetcontrole à 30 min, max 2 p/j 

  
ZP3 Behandeling, max. 120 min  
(behandelingen van 20, 30 of 40 min) 

ZP4 Voetonderzoek 
zonder behandeling 

105 min ZP4 Voetonderzoek à 45 min 

  ZP4 Voetcontrole à 30 min, max.2 per jaar 

ZP4 Voetonderzoek 
met behandeling 

225 min ZP4 Voetonderzoek à 45 min 

  ZP4 Voetcontrole à 30 min, max.2 per jaar 

  
ZP4 behandeling, max. 120 min 
(behandelingen van 20, 30 of 40 min) 

 

Vervolgverwijzing naar de pedicure 

Naam verwijzing  Maximaal aantal minuten per jaar 

ZP2 Behandeling 180 minuten 

ZP3 Behandeling  240 minuten 

ZP4 Behandeling 300 minuten 

 
 

Communicatie/patiënten overleg 
 
De POH, podotherapeut en pedicure kunnen veilig met elkaar communiceren via “Start 
nieuw gesprek” binnen VIPLive. Bijvoorbeeld als er een gecombineerde behandeling nodig is 
van pedicure en podotherapeut kan de podotherapeut, via “Start gesprek”, aan de pedicure 
laten weten dat er minder minuten voor de pedicure geïndiceerd zijn. Ook kan de pedicure 
advies vragen aan de podotherapeut via “Start gesprek”.  
 
Let op: nieuwe verwijzingen door de POH zullen altijd via het blokje “Start verwijzing” 
moeten worden gemaakt. 
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Verslag Voetonderzoek DM2 
 

Naam patiënt Geb. datum  Naam podoth. Datum onderzoek 

 
 

   
 

Bevindingen Links Rechts Bijzonderheden 

Inspectie *) ☐ Normaal 

☐ Afwijkend 

☐ Onduidelijk 

☐ Normaal 

☐ Afwijkend 

☐ Onduidelijk 

 

Doorbloeding *) ☐ Normaal 

☐ Afwijkend 

☐ Onduidelijk 

☐ Normaal 

☐ Afwijkend 

☐ Onduidelijk 

 

Monofilamenten *) ☐ Normaal 

☐ Afwijkend 

☐ Onduidelijk 

☐ Normaal 

☐ Afwijkend 

☐ Onduidelijk 

 

Overig 
 
 

   
 

Overig 
 
 

   

Opmerkingen/ bijzonderheden voeten: 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

Risico voetulcera/ SIMM’s *) Zorgprofiel *) 

☐ Niet verhoogd / SIMM’s 0 

☐ Matig / SIMM’s 1 

☐ Hoog / SIMM’s 2 

☐ Sterk verhoogd / SIMM’s 3 

☐ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

 

Behandeladvies (kies podotherapie en/of pedicure) 

Podotherapie: *) 

☐ Geen podotherapie geïndiceerd 

☐ ZP2 Voetonderzoek  

☐ ZP3 Voetonderzoek zonder behandeling  

☐ ZP3 Voetonderzoek met behandeling 

☐ ZP4 Voetonderzoek zonder behandeling 

☐ ZP4 Voetonderzoek met behandeling 

Pedicure: *) 

☐ Geen pedicure geïndiceerd 

☐ ZP2 behandeling 

☐ ZP3 behandeling 

☐ ZP4 behandeling 

 

Aanvullende afspraken/vervolg screening 
 

 

Bijlage 1 


