Altijd een stap verder
Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten altijd
toegang hebben tot de nieuwste technieken in
de gezondheidszorg. Daarnaast werken wij nauw
samen met verschillende medische disciplines, zoals
reumatologen, vaatchirurgen en orthopeden, maar ook
met fysiotherapeuten, orthopedisch schoenmakers en
schoenenzaken. Op deze manier is in de loop der jaren
veel kennis en kunde opgedaan en kunnen wij u altijd
van de benodigde zorg voorzien.

Voetproblemen
bij diabetes

De podotherapeut kruist aan wat op u van
toepassing is.
Sims classificatie

Zorgprofiel
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“Jaarlijks krijgen meer dan
60.000 mensen te horen dat ze
gediagnosticeerd zijn met diabetes. ”
Hoe wordt de behandeling voor
diabetes vergoed?
Mensen met diabetes met een zorgprofiel van 2 of
hoger krijgen de consulten bij de podotherapeut
rechtstreeks vergoed vanuit de basisverzekering.
De vergoeding voor uw pedicurebehandeling
verloopt vanaf zorgprofiel 2 via de
podotherapeut. Vergoeding voor podotherapeutische
zolen of een orthese vindt plaats vanuit uw
aanvullende verzekering.

Afspraak maken
Om een afspraak te maken belt u 088 454 77 00 of
stuurt u een mail naar info@podotherapeut.nl. Wij
zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.30 uur.

Liever contact via WhatsApp?
Voeg Voetencentrum Wender toe op
WhatsApp en stuur uw vraag naar
06 – 15 50 20 42.

Wij zijn aangesloten bij:

Altijd een stap verder.
www.podotherapeut.nl
088 - 454 7700

Diabetes - in de volksmond ook wel ‘suikerziekte’
genoemd – is een chronische ziekte en treft ruim
1,2 miljoen Nederlanders. Hierbij is in negen
op de tien gevallen sprake van diabetes type 2.
Jaarlijks krijgen meer dan 60.000 mensen te
horen dat ze gediagnosticeerd zijn met diabetes.

Voetproblemen bij diabetes
Als gevolg van diabetes kunnen er lichamelijke problemen
optreden, zoals hart- en vaatziekten en zenuwschade
(neuropathie). Door zenuwschade vermindert het gevoel
in de voeten en wordt het niet opgemerkt als er een
wond ontstaat. Als het bloed door hart- en vaatziekten
minder goed stroomt in de benen en de voeten, kan een
wond mogelijk slecht genezen. Een dergelijke wond kan
gaan infecteren en in het ergste geval zelfs leiden tot een
amputatie van (een deel van) de voet.

Wat kan de podotherapeut voor u
betekenen?
Samen met één van onze podotherapeuten kunt u
een op maat gemaakt behandelplan opstellen om uw
risico op voetproblemen bij diabetes zo laag mogelijk te
houden. Denk hierbij aan schoenadviezen, behandeling
van uw nagels en/of eelt (in samenwerking met medisch
pedicure), podotherapeutische zolen en ortheses.
De behandeling van de podotherapeut richt zich op het
verhelpen van drukplekken aan uw voeten.

Sims classificatie
Om uw risico op het krijgen van slecht genezende
wonden in kaart te brengen wordt de Sims classificatie
bepaald. De beoordeling wordt gedaan door de
praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk of de
diabetesverpleegkundige in het ziekenhuis. Hoe hoger
de Sims classificatie, hoe groter het risico. Uw arts
of uw podotherapeut bepaalt in overleg met u welke
vervolgstappen uw voetproblemen kunnen voorkomen.
De Sims classificatie ziet er als volgt uit:
Sims 0
Sims 1
Sims 2

Sims 3

Geen complicaties.
Verminderd gevoel of verminderde
doorbloeding in de voeten.
Verminderd gevoel en/of verminderde 		
doorbloeding in de voeten en tekenen 		
van lokaal verhoogde druk.
Voetulcus of amputatie in de 			
voorgeschiedenis
Inactieve Charcot-voet
Eindstadium nierfalen (eGFR < 15 ml/min)
of nierfunctie vervangende therapie (dialyse)

Welke problemen komen kijken
bij diabetes?
• Beschadiging van de zenuwen (neuropathie)
Diabetes kan uw zenuwen beschadigen. Hierdoor kan het
gebeuren dat u minder of geen gevoel meer in uw voeten
ervaart. Zo kunnen drukplekken en wondjes ontstaan die
te laat worden opgemerkt.

• Gewrichten bewegen minder gemakkelijk
Door een verstoorde bloedsuikerspiegel, kan suiker zich aan
het gewrichtskapsel binden. Hierdoor bewegen gewrichten
minder gemakkelijk en kunnen standsafwijkingen van de
voeten en/of drukplekken ontstaan.

• Verminderde doorbloeding (angiopathie)
Mensen met diabetes hebben een grotere kans op een
verslechterde doorbloeding in de voeten. Een wondje op
uw voet kan hierdoor niet goed genezen.

• Standsafwijkingen
Een standsafwijking van de voet kan druk en wrijving op
de voet veroorzaken. De combinatie van druk en wrijving
op de voet in combinatie met gevoelsverlies of een
slechte doorbloeding is vaak de oorzaak van een (slecht
genezende) wond.

“Het doel is om uw voeten zo goed als
mogelijk te beschermen en wonden te
voorkomen.”

