
Multidisciplinaire 
samenwerking rond preventie 

van diabetische voetulcera 
 Geen richtlijn, wel 

samenwerkingsafspraken 
 
 



Agenda voor vandaag 
Over het project: 
• Aanleiding 
• Doel  
• Betrokken partijen 
• Resultaat 
• Implementatie 
Over diabetische voetzorg in de 1e lijn:  
• Actueel 

 
 
 



Aanleiding 

• Wetenschappelijk onderzoek 
• Multidisciplinaire samenwerking 

– Onvoldoende aandacht voor de voet 
– Weinig bekendheid van de beroepen onderling 

• Standpunt College voor zorgverzekeringen 
• NAD en de diabetische voet 
 



Disciplines betrokken bij 
diabetische voetzorg 

Huisarts 

Praktijkondersteuner  

Medisch 
pedicure/Pedicure met 
diabetesaantekening 

 

Revalidatiearts Anderen: oa. vaatchirurg, 
internist, voetenteam 

Diabetesverpleegkundige 

Podotherapeut 

Diabetespatiënt 



Inhoud = uitgangspunt 

Alle evidence-based stukken die relevant zijn, 
zoals: 

Richtlijn Diabetische Voet (2006) 
NHG standaard diabetes 
LTA DM type 2 
en actuele wetenschappelijke publicaties 
 



Doel 

• Samenwerkingsafspraken in/tussen 1e en 2e 
lijn (ideale situatie) 

• Bekendheid met/van specifieke 
voetenberoepen 

• Optimaliseren communicatie 
• Duidelijkheid voor patiënt 

 
 



Betrokken partijen 
• Diabetesvereniging Nederland 
• EADV, beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners 
• Nederlands Huisartsen Genootschap en DiHAG 
• Nederlandse Internisten Vereniging 
• Nederlandse Orthopaedische Vereniging 
• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde/Vaatchirurgie 
• Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten 
• Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners 
• Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen 
• NVOS-Orthobanda, branchevereniging voor Orthopedische schoentechnici en 

instrumentmakers 
• ProVoet, Brancheorganisatie voor pedicures 
• V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners 

 
 



Resultaat 

 



Resultaat 

Samenwerkingsafspraken in één beeld bijeen 
gebracht, gestoeld op een algemeen geldend 
inhoudelijk criterium, zijnde de Simm’s 
classificatie. 

 
• www.actieprogrammadiabetes.nl/implementatie/282-

samenwerkingsafspraken-voetzorg 
• www.provoet.nl/samenwerking 
 



Samenwerking in één beeld 



De Zorgmodule 



Communicatie 

Communicatie verloopt ideaal gesproken van 
medisch pedicure en podotherapeut 
rechtstreeks naar hoofdbehandelaar 

 
In de hogere zorgprofielen kan ervoor gekozen 

worden dat alleen de podotherapeut contact 
heeft met de hoofdbehandelaar 

 



Implementatie 
Algehele implementatie van het NAD - pilots 
Werkconferentie mn gericht op 

huisartszorggroepen door ProVoet 
Toenemende interesse voor diabetische 

voetzorg door Zvw 
 



Vervolg  

 
Vervolg project gericht op de 2e lijn 



Actueel voor de 1e lijn 

Standpunt CVZ heeft gezorgd voor invoering in 
de keten, contractering loopt in veel regio’s 

Zorg wordt geleverd volgens de Zorgmodule 
Concept beleidsregel overige geneeskundige 

zorg  NZa 



Vragen? 

 
 

Later: l.lemmens@provoet.nl 
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