
Meer Informatie 

Wij vertrouwen erop u met deze folder voldoende te informeren.  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen  

met uw praktijkondersteuner of met Zorggroep RCH Midden-

Brabant. Deze folder kunt u ook terugvinden op de website van 

Zorgroep RCH Midden-Brabant: www.rchmbr.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorggroep RCH Midden-Brabant 

Lage Witsiebaan 2a 

5042 DA Tilburg 

T: 013-594 81 24 

E: info@rchmbr.nl 

W: www.rchmbr.nl

Voetzorg  
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De veranderingen op een rij 

RCH14.559-2.0 



Voor wie? 

Heeft u diabetes mellitus (DM) en een verhoogd risico op een wond? 

Is in het verleden een SIMM’s classificatie bij u vastgesteld? Dan 

bent u waarschijnlijk onder behandeling van een podotherapeut en/of 

een pedicure. In dat geval gaat er voor u het een en ander 

veranderen in 2015. Wij informeren u graag over deze 

veranderingen, de nieuwe werkwijze en welke kosten hieraan 

verbonden zijn. 

 

Wat verandert er in 2015? 
Waar nu de SIMM’s classificatie leidend is voor vergoeding vanuit de 

basisverzekering, zal per 1 januari 2015 vergoeding gaan 

plaatsvinden op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een 

soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die u 

loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico 

op amputatie.  

 

Wat betekent deze verandering voor u? 
U heeft diabetes mellitus en door uw huisarts of praktijkondersteuner 

is geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft op 

een wond (de zogenaamde SIMM’s classificatie). Op dit moment is 

het belangrijk om een zorgprofiel toegewezen te krijgen.  

Daarom zal de praktijkondersteuner of 

de huisarts bij u een extra 

voetonderzoek uitvoeren in het eerste 

kwartaal van 2015. Als daaruit blijkt dat 

er sprake is van zorgprofiel 2 of 

hoger zult u verwezen worden naar 

een podotherapeut. 

Deze zal een persoonlijk behandelplan voor u opstellen. De 

podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en eventueel met de 

pedicure.  

 

Kosten en vergoedingen 
De toekenning van het juiste zorgprofiel en een behandelplan zijn 

een vereiste om in 2015 in aanmerking te komen voor vergoeding 

van uw DM voetzorg. Deze vergoeding voor specialistische voetzorg 

zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering. 

Uw huisarts, uw podotherapeut en pedicure zijn aangesloten bij 

Zorggroep RCH Midden-Brabant. In de Zorggroep werken 

podotherapeuten, huisartsen, pedicures en andere specialisten op 

regionaal niveau samen om de zorg rondom u als patiënt beter te 

organiseren. De voetzorg wordt rechtstreeks door de pedicure en 

podotherapeut bij de Zorggroep gedeclareerd. Deze vergoeding is 

afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel en de gemaakte 

afspraken met de Zorggroep.  

 

Overige voetzorg en aanvullende verzekering 

in 2015 
Voor de overige voetzorg die niet onder de basisverzekering valt 

(zorgprofiel 1) kunt u ook een vergoeding van de zorgverzekeraar 

ontvangen in 2015. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk 

van uw aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar. 

Hiervoor kunt u zelf contact opnemen met uw zorgverzekering. 

U kunt van uw praktijkondersteuner een formulier ontvangen waarop 

uw toegewezen zorgprofiel is vermeld. Dit formulier kunt u gebruiken 

voor uw pedicure en om eventueel vergoeding aan te vragen bij uw 

zorgverzekeraar. 


