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“

Graag willen wij al onze collega’s
binnen RondOm heel erg
bedanken voor hun tomeloze inzet
afgelopen jaren en zijn we trots op
wat er tot op heden bereikt is.

”

Voorwoord
RondOm Podotherapeuten en alle medewerkers willen altijd net wat meer doen dan de
vanzelfsprekende, uitgesproken en steeds toenemende verwachtingen van de klanten. Een optimale
tevredenheid van alle klanten, patiënten, medewerkers, verwijzers, zorgverzekeraars, zorggroepen
en andere paramedici moet hiervan het resultaat zijn. Op het gebied van diabetische voetzorg ligt er
een grote uitdaging om dit te bereiken.
Dit publiekelijke verslag geeft inzicht in hoe
wij tegen deze uitdaging aankijken en de
diabetische voetzorg georganiseerd hebben.
We moeten met elkaar de zorg organiseren en
deze vervolgens ook leveren. Op een manier
waarop de zorg het meest zinnig en zuinig
is. We zullen dit moeten doen tezamen met
andere belanghebbenden, zoals patiënten,
verzekeraars, zorggroepen, huisartsen,
praktijkondersteuners, pedicures, internisten en
vaatchirurgen. Gezamenlijk hebben we het
doel om het aantal ulcera en amputaties die
in Nederland voorkomen te verminderen. We
moeten gezondheidswinst bewerkstelligen en
kostenbesparing teweeg brengen.
Diabeteszorg is een belangrijk onderdeel van
de zorg die podotherapeuten leveren. Het
is echter maar een relatief klein onderdeel
kijkende naar het totale scala aan patiënten
en behandelingen dat de podotherapeut te
bieden heeft en waarvoor hij/zij is opgeleid.
Er wordt van de podotherapeut verlangd
om gericht te communiceren waarom zorg
4

medisch noodzakelijk is of niet. Dit kan leiden
tot teleurstelling en onbegrip bij zowel de
patiënt als de pedicures. We houden ons
echter aan de afspraken en daar maakt de
podotherapeut zich soms minder populair
mee. Ook zorggroepen en zorgverzekeraars
zijn vaak kritisch vanwege de extra kosten
die de implementatie van de uitspraak
van het CVZ in 2010 met zich mee heeft
gebracht. In verhouding wordt er binnen
RondOm Podotherapeuten veel energie in
diabetesvoetzorg gestoken en wordt er door
de invoer van nieuw beleid in 2015, veel van de
podotherapeuten gevraagd op administratief
gebied. Deze extra belasting voor de
zorgverleners verdient zich niet direct terug in
aanzien, financiële middelen, waardering of
andersinds. We moeten onze voldoening halen
uit de eigen kracht en de kracht van onze al
jaren oude organisatie doelstellingen. We willen
graag maatschappelijk verantwoorde zorg
aanbieden en leveren. Zorg die er echt toe
doet, voor iedereen die deze zorg echt nodig
heeft.
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2

Over RondOm
Podotherapeuten
Een organisatie ontstaat niet zomaar, RondOm Podotherapeuten dus ook niet. Om
inzicht te geven in waar we vandaan komen en wie wij zijn is in deze paragraaf
aandacht besteed aan de ‘ontstaansgeschiedenis’ van RondOm, ons team, het
fenomeen ‘Toppodotherapie’, onze missie en visie en is een overzicht van onze
praktijkgegevens opgenomen.
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Front- en backoffice
medewerkers

Podotherapeuten

2.1. Ontstaan van de organsiatie

In de loop der jaren is RondOm Podotherapeuten heel erg hard gegroeid. Vanuit verschillende
kanten kwamen verzoeken tot samenwerking, welke met beide handen zijn aangegrepen. Het goed
kunnen en willen samenwerken staat aan de basis van onze organisatie. Inmiddels heeft RondOm
podotherapeuten 120 praktijklocaties en een aantal van deze locaties betreffen ziekenhuizen en
gezondheidscentra. Op onze website is altijd een actueel overzicht te vinden van alle praktijklocaties:
www.podotherapierondom.nl.

2.2. Wie zijn wij?

2.2.1. Team

RondOm Podotherapeuten bestaat uit een team van 51 enthousiaste en vooruitstrevende
podotherapeuten(BHS), 12 podotherapeuten zijn tevens MSU echografisten(BHS) waarvan
er 9 ook de Master voor Advanced practitioner MSU voet en enkel (AP) hebben behaald.
Daarnaast zijn 5 podotherapeuten tevens sportpodotherapeut en zijn er 3 sportpodotherapeuten
momenteel in opleiding, 3 podotherapeuten zijn tevens diabetespodotherapeut en er zijn nog
eens 3 diabetespodotherapeuten in opleiding. Verder hebben 2 podotherapeuten de opleiding
voor oncologische voetzorg afgerond en 2 podotherapeuten zijn tevens afgestudeerd als
bewegingswetenschapper aan de VU (Human Movement Sciensist), volgt 1 podotherapeut de
Master Evidence Based Practice in Health Care en hebben wij daarnaast 2 podotherapeuten in
dienst die gekwalificeerd zijn en een opleiding hebben afgerond om partiële nagelresecties uit te
voeren onder lokale, regionale anesthesie (verdoving, LRA).

8
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Specialisaties

12
De algemeen directeur, medisch directeur
en operationeel directeur zijn allen ook
podotherapeut en dit geldt tevens voor de
kwaliteitsmanager.
Het team wordt verder aangevuld
met een front- en backoffice bestaat
uit 10 secretariële en administratieve
medewerkers, een praktijkmanager, een junior
praktijkmanager, een personeelsfunctionaris
en een PR & Communicatiemanager.
Daarnaast zijn er nog 8 zooltechnici in dienst
voor het vervaardigen van de zolen.
Dit team van professionals heeft de krachten
gebundeld om de hoogst haalbare kwaliteit
van zorg te kunnen leveren, zowel door
inhoudelijk veel te overleggen en kennis met
elkaar te delen, als door organisatorisch
talent te onderkennen.

Echografisten

5

Sport podotherapeuten

3

Diabetes podotherapeuten

2

Bewegingswetenschappers

2

Gespeciliseerd in oncologie

7

in opleiding tot specialisatie
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Praktijkgegevens
Naam instelling: 		
Podotherapeutisch Centrum RondOm B.V.
Handelsnaam:			RondOm Podotherapeuten
Auteur:				
Ellen Nuijten, algemeen directeur
Hoofdadres:			
’t Koendert 8, 3831 RB Leusden
Website:			www.podotherapierondom.nl
K.v.K.:				
KvK nummer: 54922801, ingeschreven bij KvK voor Gooi-, Eem- en Flevoland
Praktijk AGB-code:		
26050135
Instellingscode:		 17082639
Type instelling: 			
Podotherapiepraktijk
Aangesloten bij:		
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP; www.podotherapie.nl)
				
Nederlandse Vereniging van Sportpodotherapeuten (NVvSP; www.nvvsp.org)
Kwaliteitsregister:		
Alle bij RondOm Podotherapeuten werkzame podotherapeuten zijn minimaal
				
in het bezit van het HBO diploma tot podotherapeut. Tevens zijn alle
				
podotherapeuten ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en
				
voldoen daarmee aan de kwaliteitseisen van het kwaliteitsregister
Aantal DM patiënten 2015: 6935 (betreft dm patiënten met een zorgprofiel van 2 of hoger per 31-12-2015)
Aantal DM patiënten 2016: 8746 (betreft dm patiënten met een zorgprofiel van 2 of hoger per 31-12-2016)

2.3. Missie
Onze missie is te
vertalen in de
slogan:
‘Uw lopen is wat
ons beweegt’

Slim inzetten van
organisatorisch
talent
Innovatie

Kennisdeling

Gezamelijke
inkoop
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RondOm Podotherapeuten is aangesloten bij en
initiatiefnemer van Toppodotherapie Nederland.
Toppodotherapie Nederland is een netwerk van
verschillende podotherapie praktijken met 215
praktijklocaties verspreid over heel Nederland.
In het netwerk werken podotherapeuten die
allemaal geloven in een persoonlijke benadering en
voldoende tijd en aandacht voor de patiënt. Een
kwalitatief goede, open, eerlijke en transparante
praktijkvoering staat dus voorop.
De huidige ontwikkelingen in Nederland en de
stijging van de zorgkosten eisen van zorgverleners
naast inhoudelijke expertise, passie voor hun beroep
en aandacht voor de patiënt ook oplossingen voor
organisatorische vraagstukken. Door onze krachten te
bundelen in een landelijk netwerk zijn wij in staat dit te
realiseren.
Dit gebeurt o.a. door het delen van kennis, het
benutten van relevante netwerken, het inzetten van
verschillende talenten op organisatorisch gebied
en door gezamenlijk in te kopen en naar buiten te
treden. Met kleine demonstratieprojecten willen
we innovaties in de podotherapeutische zorg
realiseren. De doelmatigheidswinst die elke innovatie
of samenwerking met zich meebrengt wordt altijd
opnieuw ingezet om nog betere (preventieve) zorg
te kunnen leveren met gebruik van de nieuwste
middelen en technieken.
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Het team van RondOm Podotherapeuten is
voortdurend bezig met het leveren van kwalitatief
goede zorg, wat wordt mogelijk gemaakt door
middel van onze interne deskundigheid, kwaliteit
(van medewerkers en producten), innovatie en
klantgerichtheid.

2.3.1. Organisatie en
organisatie doeleinden

2.2.2.Toppodotherapie

Netwerken

Kwaliteitszorg betekent voor RondOm
Podotherapeuten altijd net wat meer doen dan
voldoen aan de vanzelfsprekende, uitgesproken
en steeds toenemende verwachtingen van
de klant. Een optimale tevredenheid van
patiënten, medewerkers en externen (verwijzers,
zorgverzekeraars, andere paramedici etc.) moet
hiervan het resultaat zijn.

RondOm Podotherapeuten onderscheidt zich als
een open, dynamische organisatie die opgedane
kennis graag deelt met collega’s in het land. Zeker
wanneer initiatieven de zorg kunnen verbeteren
en er kosten bespaard kunnen worden. Naast het
leveren van service, een uniek “no cure no pay”
concept en het gebruikmaken van de nieuwste
kennis en vaardigheden, staan doelmatigheid
en wijkgericht werken in een hoog vaandel. De
daarmee samenhangende organisatie doeleinden
zijn hieronder samengevat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het optimaliseren van patiënttevredenheid wat
resulteert in maximale patiënt loyaliteit;
Het aanbieden van een integraal zorgpakket
afgestemd op de actuele marktvraag;
Het realiseren van een regionale dekking;
Het bewust binden en boeien van medewerkers;
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en het
voorkomen van ongewenste gebeurtenissen;
Continue blijven leren, zowel intern als extern;
Verdere ontwikkeling van de beroepspraktijk door
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek of
deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek;
Innovatie en borging van kwalitatief hoogwaardige
dienstverlening.

Diabetische voetzorg in de basisverzekering | www.podotherapierondom.nl |
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3.1. Historie

3

Diabetische
voetzorg
In dit hoofdstuk komt in eerste instantie een stukje historie aan bod; hierin wordt
beschreven hoe tot het standpunt is gekomen dat de diabetische voetzorg vanuit
de basis verzekering vergoed zou moeten worden. In aanvulling hierop geven we
een beschouwing op eerst de algemene cijfers inzake diabetes, algemene cijfers
uit de praktijk, waarna vervolgens specifiek ingegaan wordt op twee kwantitatieve
onderzoeken die binnen RondOm Podotherapeuten zijn uitgevoerd.

12
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In 2006 is de Richtlijn
Diabetische Voet
uitgegeven, deze
brengt helder
in beeld wat de
kwaliteitsstandaard
van de diabetische
voetzorg zou moeten
zijn.

De richtlijn beschrijft twee Nederlandse
onderzoeken op basis waarvan berekend kan
worden dat er in 2005 minimaal 19.500 patiënten
zijn geweest (3% van de totale diabetes populatie)
bij wie een voetulcus is geconstateerd en dat
bij ongeveer 15% van deze patiënten een
amputatie van (een deel van) het been heeft
plaatsgevonden (Muller 2002; van Houtum 2004).
Deze ulcera hebben vaak een slechte
genezingstendens en behoeven een genezingstijd
van ongeveer 2 tot 5 maanden. Deze ulcera
hebben daarbij intensieve behandeling
nodig. Tevens gaat dit vaak gepaard met
ziekenhuisopnames en kunnen ulcera resulteren in
verlies van mobiliteit en daarmee de kwaliteit van
leven.
In juli 2008 publiceerde het College voor
zorgverzekeringen (CVZ), nu bekend als
Zorginstituut Nederland, de Pakketscan
Diabetes. In dit pakket werden problemen inzake
toegankelijkheid van voetzorg geconstateerd.
Diabetespatiënten bleken vanwege onvoldoende
vergoeding vaak af te zien van de voor hen
noodzakelijke voetzorg. Patiëntenorganisatie
Diabetesvereniging Nederland (DVN) pleit
herhaaldelijk voor meer aandacht voor voetzorg
en voor opname van bepaalde onderdelen
hiervan in de basisverzekering. Naar aanleiding
hiervan heeft het CVZ in 2010 besloten om te
onderzoeken welke voetzorg bij patiënten met
diabetes mellitus tot de basisverzekering zou
moeten behoren. Dit heeft geresulteerd in het
standpunt “Voetzorg voor mensen met diabetes
mellitus” waarin op basis van kosten besparende
en gezondheid verhogende bewezen feiten de
noodzaak van de bekostiging van de preventieve
diabetesvoetzorg wordt aangetoond.
Hierdoor is er tot het genoegen van
podotherapeuten een grotere aandacht voor de
diabetische voet in de eerste lijn is ontstaan. Mede
door deze groeiende aandacht worden nu veel
meer mensen met diabetes mellitus gescreend
op voetproblemen. Daar waar de jaarlijkse
voetscreening destijds 65 - 80% van alle patiënten
met diabetes bedroeg, is dit in 2016 gestegen
tot circa 95 %.1 Door de toename van het aantal
patiënten met diabetes en wetende dat het
genezen van ulcera of uitvoeren van amputaties
de duurste behandelingen zijn behorende bij
diabetes, is het zaak de zorg voor diabetes
patiënten preventief, zinnig en tevens zuinig in te
regelen.

Diabetische voetzorg in de basisverzekering |
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tweede lijn. De vraag naar diabetische
voetzorg wordt omvangrijker en complexer,
daarnaast zijn er veel nieuwe diagnostische
en therapeutische mogelijkheden voor
handen. Deskundigheidsbevordering
is dus een randvoorwaarde voor een
toekomstbestendige diabetesvoetzorg.
Het appèl dat op de diabetische voetzorg
wordt gedaan groeit in omvang en
complexiteit. De podotherapeuten werkzaam
bij RondOm maken zich samen sterk om
met bijzondere medisch-inhoudelijke of
organisatorische bekwaamheden hieraan
gehoor te geven.

Zowel nationaal als internationaal zijn richtlijnen
ontwikkeld die als basis voor de behandeling
van een voetulcus kunnen dienen. Europees
onderzoek in 2007 laat zien dat bij bijna 80%
van de patiënten met een voetulcus genezing
mogelijk is. Tijdige preventieve behandeling
voorkomt ernstige complicaties en voorkomt
daarmee aanzienlijke zorgkosten. Diverse
artikelen onderschrijven dit.
Kwalitatief goede voetzorg vergt integrale
zorg en goede samenwerking tussen
podotherapeuten, pedicures, huisartsen
en andere zorgverleners in de eerste en

3.1.2. Onderverdeling diabetische voetzorg
Naast de diabetische voetzorg die vanuit de basis verzekering vergoed wordt (de medisch
noodzakelijke voetzorg) zijn er nog 2 categorieën te onderscheiden, dus zijn er in totaal 3 categorieën
te definiërenen:

1

3.1.1. Beleidsregel inzake diabetische voetzorg
Naar aanleiding van de uitspraak van het CVZ
zoals hierboven uiteengezet was het belangrijk
dat deze zorg ook ingekocht kon worden door
de zorgverzekeraars. Om de zorgverzekeraars
hiertoe handvatten aan te reiken heeft
de NVvP in samenwerking met ProVoet de
zorgmodule ‘Preventieve Diabetische Voetzorg’
geschreven. Deze zorgmodule is gebruikt
om naar te kunnen verwijzen vanuit de
beleidsregel.
Het tot stand komen van de beleidsregel
Overige Geneeskundige Zorg, waarin de
voetzorg buiten de ketens wordt beschreven,
heeft ruim anderhalf jaar in beslag genomen.
Volharding en samenwerking tussen
de NVvP (Nederlandse Vereniging van
Podotherapeuten – branchevereniging),
Provoet (branchevereniging van pedicures),
ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en het ZIN
(Zorg Instituut Nederland) heeft ertoe geleid
dat deze beleidsregel uiteindelijk in 2015 door
het NZA is gepubliceerd. In de beleidsregel
wordt onder andere ingegaan op het leveren
van voetzorg aan patiënten met diabetes
mellitus ter preventie of ter behandeling van
voetulcera, zoals (zorginhoudelijk) beschreven
in de ‘Zorgmodule Preventie Diabetisch
Voetulcera 2014’ en de richtlijn Diabetische
Voet 2006 van de Nederlandse Diabetes
Federatie (NDF).
De beleidsregel geeft podotherapeuten
de mogelijkheid om voor iedere diabetes
patiënt die zij onder behandeling nemen een
individueel behandelplan op te stellen. Op
deze manier is het niet langer nodig met de

14

zorgverzekeraar te bakkeleien over uurtarieven
en het aantal behandelingen dat een patiënt
wel of niet mag ontvangen. Met andere
woorden: de podotherapeut kan zich nu
volledig richten op het leveren van zinvolle en
doelmatige zorg.
Het behandelplan dat een podotherapeut
opstelt voor een patiënt bestaat onder
meer uit het indelen van de patiënt in een
zorgprofiel. Vervolgens omvatten de te
declareren prestaties het totaalpakket aan
werkzaamheden binnen de zorgprofielen
zoals beschreven in de ‘Zorgmodule Preventie
Diabetische Voetulcera 2014’, voor zover deze
door het Zorginstituut Nederland geduid zijn
als geneeskundige zorg die ten laste van de
basisverzekering kan worden gelegd.
•
•
•
•

Er zijn 4 zorgprofielen:
Jaarlijks gerichte voetonderzoek bij zorgprofiel 1
Voetzorg vallend onder zorgprofiel 2
Voetzorg vallend onder zorgprofiel 3
Voetzorg vallend onder zorgprofiel 4
RondOm Podotherapeuten heeft bij de start
van het nieuwe beleid binnen de praktijk een
praktische handleiding geschreven waarin
de basis zorgverlening beschreven staat die
de podotherapeuten moeten leveren. Deze
handleiding draagt er tevens toe bij om
eenduidigheid te bewerkstelligen wanneer
het gaat om het invullen en uitvoeren van
individuele behandelplannen voor diabetes
mellitus patiënten (bijlage 2).
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Voetverzorging bij mensen met Diabetes Mellitus (primaire preventie)
Deze zorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Het is voor iedere
patiënt met diabetes mellitus belangrijk om de voeten goed te verzorgen en met
regelmaat te controleren. Dit kan de patiënt zelf doen of laten doen door een
(medisch) pedicure. Het is belangrijk dat patiënten kennis hebben over hoe ze
hun voeten kunnen verzorgen. Het verstrekken van deze kennis is een taak van
de podotherapeut. De podotherapeut ziet patiënten die alleen voetverzorging
nodig hebben meestal niet in de praktijk. Deze groep moet op een andere manier
benaderd worden, door het geven van de juiste voorlichting en verstrekken van
informatie. Wij doen dat bijvoorbeeld in de vorm van het geven van de cursus
‘Zelfmanagement bij diabetes mellitus’. Hier is geen financiering voor. Wanneer deze
patiënten de podotherapeut of pedicure bezoeken zullen ze deze behandeling zelf
moeten betalen.

Medische noodzakelijke voetzorg
Welke zorg onder Medisch noodzakelijke voetzorg bedoeld wordt is omschreven
in het CVZ standpunt ‘Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus’. Hierin wordt
aangegeven dat ‘Medisch noodzakelijke zorg’, zorg is die voor iedereen toegankelijk
moet zijn. Onder toegankelijk wordt verstaan: bereikbaar en betaalbaar.
Op dit moment zijn er twee mogelijkheden waarop medisch noodzakelijke voetzorg
vanuit de basisverzekering vergoed wordt. De inkoop van deze zorg gebeurt
vanuit de regeling NR/CU-720 beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg
(ketenzorg) of de Beleidsregel Overige geneeskundige zorg BR/CU-7100, waar reeds
eerder over is gesproken. Deze laatste beleidsregel is van toepassing m.b.t. de inkoop
van diabetische voetzorg voor mensen die niet binnen de eerstelijns ketenzorg vallen.
Er is een tariefbeschikking afgegeven met kenmerk TB/CU-7091-01.
De beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg beschrijft in segment 2 van
de beleidsregel dat voetzorg een onderdeel is van de zorg die aan een patiënt met
diabetes mellitus type 2 (vanaf 18 jaar) wordt geleverd. Binnen deze prestatie levert
de podotherapeut samen met andere zorgaanbieders van diverse disciplines het
zorgonderdeel voetzorg welke omschreven staat in de zorgstandaard in samenhang
en in samenwerking met andere disciplines en de betreffende patiënt. De huisarts is
de spil van deze keten. Wanneer het diabetes type 1 betreft dan is het niet de huisarts
maar de internist die de sleutelfiguur binnen de keten is.
De zorgonderdelen die deel uitmaken van de totale prestatie (waar voetzorg een
onderdeel van uitmaakt) worden beschreven binnen de kaders van de standaard
voor zorgstandaarden welke ingevuld wordt met behulp van de zorgstandaard
voor diabetes mellitus. De prestatie start op het moment dat de diagnose DM
type 2 is gesteld. Er is sprake van een integraal tarief voor de volledige prestatie
opgebouwd uit verschillende tarieven, waarvan voetzorg er één is. Het tarief dat
door de zorgverzekeraar wordt gecontracteerd met de zorggroep is het tarief wat
de zorgverzekeraar voor iedere patiënt die binnen de zorgketen is geïncludeerd
krijgt. Echter: niet iedere diabetes patiënt heeft daadwerkelijk een diabetische voet.
Het totaal van het ontvangen budget op voetzorg binnen de keten kan uitgegeven
worden aan diegenen met een diabetische voet (Sim’s 1 en hoger).
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3

Aanvullende noodzakelijke voetzorg (druk verminderde therapieën)
Om ulcera en amputaties te voorkomen, druk- en risicoplekken te verminderen en/of
mensen in een lager zorgprofiel en risicoprofiel te krijgen, wordt er podotherapeutisch
onderzoek gedaan om de oorzaak van de risicoplekken te herleiden. Dit onderzoek
wordt vergoed uit de basisverzekering.
Om de oorzaak van de plekken weg te nemen kan het nodig zijn dat de
podotherapeut individuele druk-verdelende of druk-ontlastende therapieën
gaat vervaardigen. Hierbij kan worden gedacht aan het maken van een
podotherapeutische zolen of bijvoorbeeld een teenorthese. Deze therapieën worden
niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar uit de aanvullende zorgverzekering
en zijn daarmee niet voor iedereen toegankelijk. Daarnaast is het dragen van goede
schoenen noodzakelijk voor mensen met diabetes en zal hier een duidelijk advies
over volgen om drukplekken te reduceren en/of te voorkomen.
Het feit dat deze zorg niet voor iedereen toegankelijk is (betaalbaar en bereikbaar),
is vaak de reden dat het niet lukt het zorgprofiel bij een patiënt te verlagen; dit blijkt
uit het onderzoek naar het verlagen van patiënt profielen dat binnen RondOm is
uitgevoerd.
Wanneer drukverdelingen worden aangebracht en de statiek, stabiliteit en dynamiek
kan worden verbeterd, zal dit het risico op het ontstaan van ulcera dermate verlagen
dat de patiënt in een lager zorgprofiel ingedeeld kan worden, wat ten gunste kan
zijn van de totale kosten op de lange termijn. Echter, voor de patiënt voor wie dit
geldt kan het gevolg zijn dat deze geen voetbehandelingen door de pedicure meer
vergoed krijgt omdat het risico op ulcera verminderd is. Patiënten daarentegen die
niet investeren in nieuwe schoenen en eventueel druk ontlastende zolen of anderszins
adviezen niet opvolgen, zullen problemen blijven houden en zullen derhalve niet in
een lager zorgprofiel worden ingedeeld. De sociaal economische status zal op de
langere termijn dus hoogstwaarschijnlijk invloed hebben op de gezondheidstoestand
van de voet.

3.2. Diabetes
mellitus in
cijfers
Het is zinvol om eens
wat algemene cijfers
omtrent diabetes
mellitus te bekijken.
Want wanneer helder is
om hoeveel patiënten
het gaat en over
wat voor zorgkosten
we spreken wordt
de werkelijke impact
en het nut van deze
zorgregulering duidelijk.
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3.2.1. Cijfers uit de literatuur
Ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland heeft diabetes, dit is 1 op
de 14 personen. Daarvan hebben 1,1 miljoen mensen officieel
de diagnose, de overige mensen lopen er (nog) ongemerkt
mee rond. Per jaar krijgen 61.700 Nederlanders te horen dat ze
diabetes hebben; dit zijn bijna 1200 nieuwe diabetes patiënten
per week en 169 patiënten per dag.
Dat is een hoog aantal. Het is dus logisch dat diabetische
voetzorg binnen RondOm zo’n grote plaats inneemt in de
organisatie, want ongeveer 20 % van de mensen die diabetes
heeft, ontwikkelt uiteindelijk ook een diabetische voet. Onder
diabetische voet wordt verstaan ‘een verscheidenheid van
voetafwijkingen die ontstaan door neuropathie, macroangiopathie, beperkte beweging in de gewrichten en metabole
stoornissen die meestal in combinatie voorkomen bij patiënten
met diabetes mellitus’.
Een diabetische voet kan leiden tot amputatie van een teen, een
voet, een onderbeen of zelfs een bovenbeen. Uit de literatuur
blijkt dat van alle mensen met diabetes 2-3% een ulcus ontwikkelt.
Van deze 2-3% moet ongeveer 15% een amputatie ondergaan.
Niet alleen leidt dit tot verminderde mobiliteit, al dan niet tijdelijk,
maar ook tot vermindering van de kwaliteit van leven. Daarnaast
zijn de kosten voor een ulcus hoog: zonder amputatie 17.000 euro
en in geval van een amputatie ongeveer 32.000 euro. Daarmee
zijn voetulcera de duurste complicatie van diabetes mellitus.
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3.2.2. Cijfers uit de praktijk

3.2.2.2. Zorggroepen in cijfers

3.2.2.1. Zorgprofielen in cijfers

RondOm Podotherapeuten heeft afspraken met diverse ketenzorggroepen, allen met een eigen
contracteerbeleid en kwaliteitsafspraken. In enkele regio’s is de preferente zorgverzekeraar Achmea;
hier zijn wel afspraken gemaakt op het gebied van kwaliteit, echter lopen de financiële afspraken via
de beleidsregel Overige Geneeskundige Zorg, dus buiten de ketenzorgbekostiging.

In totaal zijn er in 2015 6935 diabetespatiënten geregistreerd binnen RondOm met een zorgprofiel
2,3 of 4. Patiënten met zorgprofiel 1 of 0 worden terug naar de praktijkondersteuner van de huisarts
doorgestuurd waar ze jaarlijks gescreend worden.
Door de groei van RondOm Podotherapeuten en het grotere aantal patiënten dat wij daardoor in
behandeling hebben kunnen nemen in 2016, zijn er in 2016 in totaal 8746 patiënten geregistreerd met
zorgprofiel 2, 3 of 4. Dat zijn 1811 registraties meer dan in 2015.

•
•
•
•
•
•
•
•

8746

9000
6935

1424

8000
7000
6000

+23,1%

3000

3826

4000

Zorgprofiel 4

2000

Zorgprofiel 2

2015

2016

738 patiënten die in 2015 geregistreerd zijn, zijn in 2016 niet meer zichtbaar. De redenen
hiervoor kunnen bestaan uit overlijden, niet therapietrouwe mensen, overstap naar een andere
podotherapeut, verwijzing naar de tweede lijn in verband met wondbehandeling, of mensen die
ingestuurd zijn met een incorrect te hoog zorgprofiel.
Onbekend

Doorverwezen 2e lijn

101
137
Geen indicatie meer voor
medisch noodzelijke voetzorg

Huisartsen Gelderse Vallei – Ede e.o.
Ketenzorg NU- Utrecht
Zorggroep HZG Breda - Breda
Zorggroep Huisarts & Zorg - Gorinchem
Zorggroep Coöperatie Zorgcirkels - Woerden
Regio Zorg Midden-Holland - Gouda
Huisartsenzorg Veluwezoom – Arnhem e.o.
Zorggroep De Ondernemende Huisarts Eindhoven
St. Gezondheidscentra Maarssen - Maarssen
St. Diamuraal - Amersfoort
St. GC Corlaer - Nijkerk
St. Oranjeveste – Nijkerk
Zorggroep PoZoB – Veldhoven

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorggroep SGE – Eindhoven
Zorggroep Almere
Zorggroep Arts en Zorg – Utrecht
Zorggroep Hoekse Waard – Hoeksche Waard
Cohaesie
Zorggroep Haringvliet
Braazo
Gho-Go
Medicamus
Medrie Flevoland
Preventzorg
ROHA
Zorggroep Meridiaan

Diverse podotherapeuten die werkzaam zijn bij RondOm Podotherapeuten nemen deel aan de
kwaliteitswerkgroepen van de diverse zorggroepen. Vaak wordt eens per kwartaal bijeen gekomen.
Onderstaand een overzicht:

Zorgprofiel 3

2478

1891

1000

•
•
•
•
•

4700

5000

Een aantal zorggroepen werken met vaste aantallen behandelingen per patiënt en dus niet op basis
van de zorgprofielen. Dit zijn SGE, Pozob en DOH. Binnen deze zorggroepen is de podotherapeut niet
verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de pedicurezorg, gezien de zorggroep contractering
van pedicures voor eigen rekening neemt. Contact tussen podotherapeuten en pedicures is hierdoor
minder frequent en diepgaand. Het werken met vaste aantallen behandelingen per patiënt kan
belemmerend werken met betrekking tot het verstrekken van individuele behandelplannen en het
regisseren van de zorg door de podotherapeut.

1

•
•
•
•
•
•
•

Huisartsenzorggroep Breda (2016)
Ketenzorg Nu
Zorggroep Gorinchem
Gelderse Vallei
SGE
Coöperatie zorgcirkels
Hoekse Waard

•
•
•
•
•

Haringvliet
Braazo
Gho Go
Preventzorg
Regio Zorg Midden Holland: wet meldplicht
datalekken

Deze zorggroepen werken met zogeheten keteninformatiesystemen (KIS), deze geven geautoriseerde
zorgverleners toegang tot het behandelplan van de patiënt. De keteninformatiesystemen waar
RondOm mee samenwerkt zijn Care2u, Portavita, Vital Health, Caresharing, VIP Live en Topicus
ZorgPortaal.

392

107
Overstap andere podotherapeut
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Onderstaand een overzicht van de zorggroepen waarbij de meeste van onze patiënten zijn
aangesloten en welke werken op basis van zorgprofielen en individuele behandelplannen met een
regisseursrol voor de podotherapeut. Tussen de zorggroepen zijn kleine verschillen op te merken; zo is
te zien bij zorggroep Hoekse Waard dat meer patiënten in zorgprofiel 2 zijn ingedeeld en het aantal
patiënten in zorgprofiel 4 juist gemiddeld wat lager ligt. Wellicht dat dit deels te verklaren is doordat in
omgeving Hoeksche Waard meer gezonde mensen wonen dan bijvoorbeeld in de grote steden. De
cijfers zijn van 2016.

Zorggroepen

Zorggroep Hoekse Waard

Zorgprofiel 2

Zorgprofiel 3

12%

Zorgprofiel 4

47%
16%
58%

Zorgprofiel 2

41%

26%

16%

11%

Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4

23%

Zorggroep Hoekse Waard

ROH Geldserse Vallei
62%

61%

Ketenzorg NU B.V.

Zorgprofiel 3
31%
53%

Cohaesie Zorg B.V.

12%

Zorgprofiel 4

16%

27%
61%

DZG Gorinchem e.o.

Zorgprofiel 2015

Zorgprofiel 2016

Aantal

Zorgprofiel 2

Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4

143
6
5
19
346
12

Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4

1
78

Zorgprofiel 3

Zorgprofiel 4
Totaal
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Zorgprofiel 1

610

Zorgprofiel 3

Zorgprofiel 4

Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4

Totaal
Coöperatie Zorgcirkels

2
1
1
66
7
3
11
231
6
1
60

0
0
60
11
3
154
2
0
36
266

Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3

Zorgprofiel 4
Totaal

42

389

Zorgprofiel 2

Van een aantal zorggroepen hebben we gekeken of patiënten tussen 2015 en 2016 van zorgprofiel
zijn verschoven. Een aantal malen is dit het geval; patiënten blijken van zowel naar een zwaarder
als naar een minder zwaar profiel te zijn verschoven. De meeste patiënten blijven echter in het reeds
vastgestelde profiel. We blijven dit monitoren omdat we uiteindelijk hopen te kunnen aantonen dat
de verschuiving naar lagere zorgprofielen daadwerkelijk toeneemt.

ROH Gelderse Vallei

Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4

Totaal

Coöperatie Zorgcirkels

DZG Gorinchem e.o.

Zorggroep

Zorgprofiel 1

27%

57%

1
2
172
13
3
10
167
10
0
420

Zorgprofiel 2

Ketenzorg NU B.V.

RZMH (regio Midden Holland)

Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4

Totaal

10%
33%

Zorgprofiel 1

Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4

1
1
45
5
1
71
0
1
22
147
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3.2.2.3. Zorgverzekeraars in cijfers

Menzis Zorgverzekeraar N.V.

Als we kijken naar de 4 grootste zorgverzekeraars zien we daar enkele verschillen. Dit zou kunnen
komen omdat bij Zilveren Kruis Achmea de zorg niet wordt ingekocht binnen de ketens. Hierdoor
is procentueel het aantal zorgprofielen 4 lager dan bij de andere zorgverzekeraars. Bij de andere
zorgverzekeraars zien we dat de zorgprofielen 4 - wanneer er geen sprake is van ketenzorg - hoger is.
Dit kan komen omdat deze mensen niet in een zorgketen passen vanwege hun leeftijd, of vanwege
het feit dat ze diabetes mellitus type 1 hebben. Ook mensen die voor de behandeling van een actief
ulcus in de 2e lijn lopen worden vaak door de specialist voor preventieve behandeling van andere
voet of plekken naar de podotherapeut gestuurd.

16%

23%
51%

26%

31%
51%

Zorgprofiel 2

Zorgverzekeraar
Zilveren Kruis Achmea
Zorgverzekeringen N.V.

Zorgprofiel 3

Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2

Zorgprofiel 4

51%

Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3

Zorgprofiel 4

Zorgprofiel 2016

Aantal

Zorgprofiel 1

Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4

2
1
505
33
6

Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4
Zorgprofiel 2

48
1158
13
1

Zorgprofiel 3

Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4

2

Zorgprofiel 4

Zorgprofiel 4

Totaal
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Zorgprofiel 4

Totaal

1
1
0
118
9
0
9
222
3
0
81

0
0
40
6
1
6
71
1
0
22
143

Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2

304
2073

Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4

Totaal
IZA-VNG

98

444

Zorgprofiel 2015

Zorgprofiel 2

Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4

Totaal
N.V. Univé Zorg

2
0
96
17
1
7
245
5
1
472

Zorgprofiel 3

Centrale Verwerkingseenheid CZ - CZ, Delta
Lloyd en OHRA

Zorgprofiel 3

22

Zorgprofiel 4

Centrale Verwerkingseenheid CZ
CZ, Delta Lloyd en OHRA

18%

VGZ Zorgverzekeraar N.V.

Zorgprofiel 3

Zilveren Kruis Achmea
Zorgverzekeringen N.V.

19%
28%

Zorgprofiel 2

Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4

Totaal

28%

56%

Menzis Zorgverzekeraar N.V.

Zorgprofiel 1

Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 2
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4
Zorgprofiel 3
Zorgprofiel 4

0
0
22
2
2
57
1
0
22
106
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3.2.2.4. Cijfers uit praktijkgericht onderzoek

Binnen RondOm Podotherapeuten is er onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ontstaan van
een behandeldelay bij diabetes patiënten met zorgprofiel 4 en een (recidiverend) ulcus. Wij achten
dit onderzoek van groot belang. Tot op heden is het onbekend hoeveel mensen met diabetes en
voetproblemen onder behandeld worden, hetzij omdat zij zichzelf onttrekken aan behandeling, of
omdat er vertraging zit in de verwijzing van hen naar de juiste professional.
Een paar cijfers uit het onderzoek: in 2015 waren 4142 patiënten van alle 96 vestigingen van RondOm
Podotherapeuten geregistreerd als patiënt met Diabetes Mellitus met zorgprofiel 1,2,3 of 4. In 2015
zijn 538 patiënten met zorgprofiel 4 (13%) geregistreerd, waarvan bij 145 patiënten een actief ulcus
aanwezig was (27%). De gemiddelde bestaansduur van het ulcus was 3 weken. 51% van de patiënten
met een ulcus niet kon aangeven hoe lang het ulcus aanwezig was op het moment van het eerste
consult bij de podotherapeut in 2015.
Van de 145 patiënten werden 64 patiënten reeds behandeld door een andere discipline, in sommige
gevallen zijn meerdere disciplines ingeschakeld. Er werd 42 keer een gekwalificeerde professional
genoemd als behandelaar (29 keer diabetesvoetenteam tweede lijn, 11 keer huisarts, 2 keer
wondconsulent) en 75 keer een niet gekwalificeerde behandelaar (53 keer pedicure en 22 keer
thuiszorg). Echter, de grootste groep patiënten heeft aangegeven, dat het ulcus op het moment van
screening niet behandeld werd.
De conclusie die naar aanleiding op basis van het hierboven beschreven onderzoek kan worden
getrokken is dat het onderzoek uitwijst dat er een aanzienlijk behandeldelay bestaat bij diabetes
patiënten met een ulcus in een grote populatie. Dit wordt deels veroorzaakt door de patiënt zelf
en deels door de (laat) ingeschakelde professionals. Het onderzoek toont aan hoe belangrijk het
jaarlijkse voetonderzoek is bij alle diabetespatiënten en bij patiënten met Sim’s 2 en hoger (zorgprofiel
2-4) in het bijzonder. Daarmee wordt een betere voetzorg en daling van het aantal voetulcera en
amputaties nagestreefd. Het volledige onderzoek is terug te vinden in bijlage 3.
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Behandeldelay

3.2.2.4.1. Onder behandeling van mensen met een diabetes voetulcus: “patient
delay” of “professional delay”?
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patiënten
bij
alle
vestigingen
van
RondOm
Podotherapeuten
met een zorgprofiel 1, 2, 3 of 4 in 2015.
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3.2.2.4.2. Onderzoek naar mogelijke verschuiving zorgprofielen

Zinnige en zuinige zorg staat centraal binnen de diabetische voetzorg. De zorgkosten zijn de
afgelopen jaren fors gestegen door het instellen van de zorgprofielen. Het naar beneden kunnen
bijstellen van de zorgprofielen nadat de voorgeschreven therapieën succesvol zijn geweest, is het
best wenselijke resultaat. Uiteindelijk is dan een goede voetgezondheid bewerkstelligd en wordt de
hoogte op het risico van ulcera en amputaties verlaagd, alsmede de zorgkosten. De podotherapeut
is de spil in het web als het gaat om het opstellen van het persoonlijke behandelplan voor de
diabetespatiënt en het monitoren van de effecten van het opvolgen van adviezen en therapieën.
Om inzicht te krijgen in hoeverre diabetes patiënten adviezen opvolgen en in hoeverre zorgprofielen
daadwerkelijk naar beneden bijgesteld kunnen worden heeft RondOm Podotherapeuten in dit kader
een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door één van de bij RondOm werkzame
diabetespodotherapeuten. In bijlage 5 is het volledige onderzoek opgenomen.
Door middel van een enquête werd naar de inzichten en expertise van de podotherapeut
gevraagd. In de enquête is een serie aan meerkeuze- en open vragen opgenomen welke door de
podotherapeuten zijn beantwoord. De enquête is online aangeboden aan de podotherapeuten.
Uiteindelijk hebben er 41 podotherapeuten meegewerkt aan het onderzoek en is de enquête 322
keer ingevuld.
Eén van de conclusies die getrokken kan worden uit voorgenoemd onderzoek is dat voor 33% van
de patiënten waarvoor de enquête is ingevuld geldt dat het zorgprofiel inderdaad naar beneden
bijgesteld kan worden, uiteraard wel na opvolging van advies en therapie zoals voorgeschreven
door de podotherapeut. Dit is een belangrijke conclusie voor RondOm: dit betekent namelijk dat
de podotherapeut invloed heeft op de kosten die voor de diabetische voetzorg worden gemaakt.
Want hoe beter ons advies, hoe groter de kans dat een patiënt in een lager zorgprofiel kan worden
ingedeeld na behandeling. Kanttekening hierbij is natuurlijk dat voor sommige patiënten het
zorgprofiel niet bijgesteld kan worden omdat er factoren aanwezig zijn die niet te beïnvloeden zijn
door de behandelaar. Met als gevolg dat het zorgprofiel niet naar beneden bijgesteld kan worden.

33

%

van de patiënten kan mogelijk
in zorgprofiel omlaag
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Hierop aansluitend is het van belang rekening te houden met hoe groot de kans is dat de adviezen
en therapieën daadwerkelijk opgevolgd worden door de patiënt. Aangezien genoemde opvolging
bepaalt of de voetgezondheid inderdaad is verbeterd en het zorgprofiel daadwerkelijk lager kan
worden ingeschaald. Voor alle zorgprofielen samen wordt gezien dat in 15% de kans zeer klein wordt
geacht, in 34% wordt de kans 50% geschat en in 51% wordt de kans zeer groot geschat dat adviezen
opgevolgd zullen worden.

15

%

34

%

51

%

zeer klein

50/50

zeer groot

Een andere belangrijke conclusie is dat voor zorgprofiel 3 de meeste winst te behalen valt. Dit
viel te verwachten omdat in zorgprofiel 3 de patiënten vallen die te helpen zijn met behulp van
druk verminderende therapieën, hetgeen waar de podotherapeut in uitblinkt. Ondanks dat de
podotherapeut de druk verlagende therapieën voorschrijft komt het voor dat patiënten er alsnog
geen gebruik van maken. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat dit voornamelijk te maken
heeft met de motivatie van de patiënt. Omdat bij diabetes patiënten vaak neuropathie voorkomt
wat als gevolg gevoelsverlies in de voet heeft, worden zij niet door de pijn gemotiveerd de
voorgeschreven hulpmiddelen te gebruiken. Tevens is het zo dat eventuele aanvullende therapieën
soms niet vergoed worden uit de basisverzekering, waardoor er door de patiënt kosten gemaakt
zullen worden. Dit kan soms een reden zijn voor de patiënt om te kiezen geen gebruik van te maken
van de aanvullende therapie(ën). Dit gezegd hebbende ligt er dus nog een belangrijke taak bij de
podotherapeut en daarmee bij RondOm. Deze taak omvat het altijd helder blijven communiceren
en blijven uitleggen aan de patiënt waarom de voorgeschreven therapie voor hen van belang is,
ook wanneer het in sommige gevallen kosten met zich mee kan brengen. Motivational Interviewing
heeft al geruime tijd de aandacht binnen RondOm; één van onze diabetes podotherapeuten heeft
hier de afstudeerthesis over dit onderwerp geschreven en deze kennis gedeeld met het team. Tevens
heeft Stijn van Merendonk over dit onderwerp in 2016 een workshop georganiseerd voor RondOm
Podotherapeuten. Onder bijlage 6 is meer informatie terug te vinden over het onderwerp Motivational
Interviewing.
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4

Kwaliteit

Buiten de minimale kwaliteitseisen van verzekeraars en de NVvP betekent
kwaliteitszorg voor RondOm Podotherapeuten altijd net wat meer doen dan
voldoen aan de vanzelfsprekende, uitgesproken en steeds toenemende
verwachtingen van de klant.

4.1. Kwaliteitsborging

Alle podotherapeuten die werkzaam zijn bij
RondOm Podotherapeuten staan ingeschreven
als kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister
Paramedici en voldoen daarmee aan de eisen die
door het kwaliteitsregister gesteld worden.

Wanneer
podotherapeuten
diabetische voetzorg
leveren is het van
groot belang dat de
kwaliteit van zorg- en
dienstverlening op
een zeer hoog niveau
geborgd is.

Ook de praktijklocaties dienen van goede kwaliteit
te zijn. RondOm heeft daarom in 2016 als een van
de eerste podotherapiepraktijken in Nederland
de praktijklocaties laten toetsen door de NVvP.
RondOm heeft daarmee het praktijkkeurmerk
behaald met een score van een 9.1. Voor deze
beoordeling wordt gekeken naar praktijkinrichting,
hygiëne en infectiepreventie, werken vanuit
patiëntperspectief, professionele ontwikkeling en
innovatie, evaluatie van de zorg en statusvoering.
RondOm heeft een kwaliteitsmedewerker
aangesteld, welke tevens werkzaam is als
podotherapeut. Deze kwaliteitsmedewerker
registreert per podotherapeut vóór welke datum
hij/zij de herregistratie dient te regelen, op deze
manier is er een signaalfunctie ingeregeld en
blijven de podotherapeuten voldoen aan de
kwaliteitseisen.

4.1.1. Klantwaardering
De waardering van onze klanten/patiënten is
voor ons ook een zeer belangrijke graadmeter;
uiteindelijk zijn zij het die het beste kunnen
weergeven hoe de kwaliteit van onze zorg is. Op
onze website bestaat de mogelijkheid om een
beoordeling over de geleverde zorg te geven,
tevens wordt door middel van het uitdelen van
flyers na het bezoek aan de podotherapeut
gestimuleerd om een beoordeling achter te laten.
Het doel dat wij uiteindelijk met deze feedback
voor ogen hebben is natuurlijk om hiervan te leren
en waar nodig onze manier van werken aan te
passen. Kanttekening hierbij is dat we merken dat
het beoordelen van onze zorg nog niet in groten
getale gedaan wordt. Echter, de reacties die
worden gegeven zijn positief:
wij worden met een
gemiddelde van een 9,1
beoordeeld. Voor deze
beoordeling kijkt men
naar de algemene
indruk van de praktijk,
informatieverstrekking,
deskundigheid van
onze medewerkers,
servicegerichtheid en
de wachttijd.

9,1
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4.1.1.1. Mystery Guest Onderzoek
Omdat RondOm grote waarde hecht aan de waardering die onze klanten/patiënten ons geven
wilden wij meer doen dan enkel afwachten op afgegeven reviews over onze zorgverlening. Daarom
zijn we actief op zoek gegaan naar een manier om toch meer te weten te komen over hoe men
onze zorg ervaart. Uiteindelijk heeft RondOm besloten om zeer recent, namelijk eind 2016, een
Mystery Guest onderzoek uit te laten voeren door een daarin gespecialiseerde partij Store Support.
Zo’n onderzoek houdt in dat door een onafhankelijk bureau onafhankelijke derden worden ingezet
die een regulier bezoek of telefoongesprek afnemen bij RondOm Podotherapeuten. De werknemers
(podotherapeuten en secretariaat) weten niet wanneer zij van doen hebben met een ‘mystery
guest’ en moeten dus ten alle tijden goed presteren. Alle podotherapeuten hebben een mysterie
guest ontvangen. Vooraf worden de beoordelingscriteria afgesproken tussen het onderzoeksbureau
en de afnemer (RondOm). Nadat de bezoeken allen met goed gevolg zijn afgelegd worden de
beoordelingen verzameld en in statistieken verwerkt. Op deze manier wordt het zeer inzichtelijk
gemaakt waar het heel goed gaat en op welke gebieden er eventuele verbeterpunten liggen.
De uiteindelijke uitslagen van de Mystery Guest waren zeer positief, zo hebben we op de analyse een
90,3 en voor het onderdeel ‘advies’ hebben we 96,8 gescoord. Het gemiddelde van onze score ligt
op een 89,6. Onderstaande afbeelding illustreert dit. Uiteraard zijn er, ondanks de goede resultaten
nog verbeterpunten waar we ons op kunnen richten, zo kunnen we het onderdeel ontvangst
verbeteren en ook op het gebied van het ‘afsluiten van het patiënt bezoek’ valt nog winst te
behalen. Kanttekening hierbij is dat ook op deze onderdelen gewoon goede resultaten zijn behaald
dus dat we heel tevreden zijn over de uitkomst.

Onderwerp
Analyse

Advies

Algemeen

Vraag

Score

Ziet de behandelaar er verzorgd uit?
Toont de behandelaar oprechte interesse?
In welke mate stelt de behandelaar, tijdens
de screening, voldoende open vragen om te
achterhalen of er een indicatie bestaat voor
podotherapie?
In welke mate vind je dat de behandelaar goed
naar je luistert?
Totaal Analyse
In welke mate weet de behandelaar je vragen
goed te beantwoorden?
In welke mate ben je tevreden over de helderheid
van het advies van de behandelaar?
In welke mate ben je tevreden over de uitleg van
de behandelaar over het vervolgproces?
Totaal Advies
Beleefd en vriendelijk
Enthiousiast
Deskundig
Heeft de behandelaar voldoende tijd voor je
genomen?
Beoordeel je bezoek aan de behandelaar met een
rapportcijfer
Totaal Algemeen

100.0
100.0
97.9

29
29
29

100.0
100.0
97,9

29
29
29

99.3

29

99.3

29

90.3
97.2

29

29

29

90.3
97.2

96.6

29

96.6

29

96.7

29

96.7

29

96.8
98.6
91.0
99.3
100.0

29
29
29
29
29

96.8
98.6
91.0
99.3
100.0

29
29
29
29
29

86.9

29

86.9

29

91.3

29

91.3

29

29

89.6

29

Totaal
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89.6

Score
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4.1.2. Klachten
RondOm stelt zich op diverse manieren open om mensen te stimuleren eventuele ontevredenheden
kenbaar te maken en registreert alle opmerkingen of klachten. Dit geeft RondOm de gelegenheid
daar waar nodig het beleid aan te scherpen. Derhalve hanteren wij een klachtenprotocol en
klachtenregistratiesysteem waarvan de uitkomsten worden gemonitord. Opmerkelijk is dat de meeste
klachten veelal vergoeding gerelateerd zijn en dan voornamelijk op het gebied van de vergoeding
van de diabetische voet. Dit komt mede doordat er geen vergoeding meer plaatsvindt bij nietmedische behandelingen bij de pedicure, door de vernieuwde inkoop via de basisverzekering.
De vraag blijft: wanneer is iets wel of niet medisch noodzakelijk? Met de invoering van het nieuwe
beleid wordt namelijk alleen nog medisch noodzakelijke zorg vergoed conform het specifiek op de
patiënt afgestemde behandelplan. Dit is geheel in lijn met de zuinige en zinnige zorg die RondOm
Podotherapeuten nastreeft maar kan tot gevolg hebben dat patiënten of zorgverleners zoals POHers, pedicures of thuiszorg niet altijd tevreden zijn omdat ze meer zorg vergoed willen hebben.
Begin 2016 heeft RondOm Podotherapeuten een klachtenfunctionaris aangesteld. De
klachtenfunctionaris informeert mensen over de klachtenregeling en bemiddelt tussen de patiënt
en de behandelaar. Afgezien van deze interne maar onafhankelijke klachtenfunctionaris is Rondom
Podotherapeuten aangesloten bij de Wkkgz regeling, uitgevoerd door het KP (Kwaliteitsregister
Paramedici).
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4.1.3. Toegankelijkheid
Toegankelijkheid, in de buurt en in de wijk, tot de door ons aangeboden zorg
heeft RondOm Podotherapeuten hoog in het vaandel staan en om die reden
zijn wij inmiddels in bijna heel Nederland te vinden met name in multidisciplinaire
centra. Maar wanneer een patiënt en dan in het bijzonder de diabetes patiënt,
niet genoeg heeft aan enkel de zorg van een podotherapeut, dan is het zaak dat
de aangesloten pedicures net zo bereikbaar zijn. Om dit te verwezenlijken wordt
er niet alleen gekeken naar de kwaliteit van de gecontracteerde pedicures, maar
wordt er ook zorg en aandacht besteed aan de locaties waarop zij werkzaam zijn.
In bijlage 7 is een overzicht te vinden
van de gecontracteerde pedicures per
woonplaats. Daarnaast is er uiteraard de
mogelijkheid tot huisbezoeken voor de
patiënten die dat behoeven.
Deze toegankelijkheid vertaalt zich
uiteraard ook in sneller en eenvoudiger
contact tussen RondOm en verwijzers en
onze samenwerkingspartners.
Naast een verbetering op het gebied
van fysieke toegankelijkheid hebben
we ons ingezet om het maken van een
afspraak toegankelijker te maken. Naast
dat ons algemene telefoonnummer op
werkdagen van 08.00 tot 17.00 bereikbaar
is, kunnen patiënten ook 24 uur per dag
een afspraak maken via onze digitale
web-agenda. Tevens is er een (spoed)
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telefoonlijn ingericht die gebruikt kan
worden door zorgverleners (huisartsen,
praktijkondersteuners) zodat zij direct met
ons in contact kunnen treden, dit verkort
de communicatielijnen enorm. Daarnaast
biedt RondOm Podotherapeuten
sinds begin 2017 haar patiënten de
mogelijkheid om via de app direct
contact op te nemen met zijn/haar
podotherapeut. De mogelijkheid bestaat
voor de patiënt om via de app foto’s
door te sturen aan diens behandelaar
zodat bij vragen over veranderingen
die kunnen optreden in de klacht
(bijvoorbeeld een wond die van aanzicht
verandert) de podotherapeut direct kan
meekijken en eventueel snel kan ingrijpen.
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4.1.4. Overige beleidsafspraken op gebied van kwaliteit
Wat

Uitleg

Gezamenlijk
spreekuur

Op een aantal locaties (veelal binnen gezondheidscentra) is er een gezamenlijk
spreekuur samen met andere disciplines (bijvoorbeeld fysiotherapie, oefentherapie,
orthopedie of osteopathie). Gebaseerd op zijn/haar klachten wordt het behandelplan
van de patiënt afgestemd op de bevindingen van beide disciplines.

Second opinion

Mocht een behandeling bij een patiënt niet of niet voldoende aanslaan, dan kan een
second opinion onderzoek bij een collega podotherapeut aangevraagd worden. Dit
kan een collega zijn vanuit het team van RondOm Podotherapeuten, maar ook een
collega binnen het netwerk van Toppodotherapie praktijken. Aan een second opinion
zitten geen kosten verbonden.

4.2. Doorvoering
re-call en no-show
beleid
Samenvattend
komt het door ons
ontwikkelde
re-call systeem op
het volgende neer:
patiënten worden
door middel van een
postkaart of e-mail
herinnerd aan hun
noodzakelijke controle.

No cure no pay- Wanneer podotherapeutische zolen worden verstrekt aan de patiënt en het mocht toch
regeling
blijken dat de patiënt geen baat heeft bij deze (specifiek voor die patiënt op maat
en op klacht gebaseerde gemaakte) therapie, dan biedt RondOm Podotherapeuten
de mogelijkheid om de zolen te retourneren, waarbij dan het geld hiervoor wordt
terugbetaald aan de patiënt of zorgverzekering.
Avondspreekuren

Op een aantal locaties biedt RondOm Podotherapeuten de mogelijkheid van een
avondspreekuur. Helaas is dit niet op alle locaties mogelijk omdat we gebonden zijn aan
de openingstijden van het gezondheidscentrum waar we deel van uitmaken.

Klachtenlijn en
e-mail contact

Mochten patiënten vragen, opmerkingen of klachten hebben, dan kan dit via het
e-mailadres service@podotherapie.nl of telefonisch via het speciale telefoonnummer
088-1180500 of 088-1180585 (alle werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur).

Patiënten
adviesraad

In 2012 is de Adviesraad ingesteld. De adviesraad heeft een klankbordfunctie; zij
heeft geen bindende stem of contractuele verbintenis met RondOm. Het doel van
de bijeenkomsten is het verbeteren van kwaliteit door feedback op het handelen
van RondOm. Onderwerpen die besproken worden, zijn o.a. behandeling,
onderzoeksprotocol, web agenda, website, patiënttevredenheidsonderzoek, folders.
De bijeenkomsten in 2012/2013/2014 hebben o.a. geresulteerd in verbetering van het
foldermateriaal en het opnieuw onder de aandacht brengen van het hygiëne-protocol
bij de podotherapeuten. Daarnaast is eind 2013 op advies van de raad een mailing
uitgestuurd om patiënten te wijzen op het feit dat zij eventueel de mogelijkheid hebben
van het bestellen van een 2e paar zolen en het advies krijgen hun zorgverzekering na
te kijken op de vergoeding hiervan. Deze mailing wordt sindsdien jaarlijks herhaald. Ook
is aangegeven dat RondOm Podotherapeuten een aantal positieve zaken meer moet
promoten als zijnde de “zekerheden van RondOm”, waarbij dan o.a. de no cure no
pay-regel, second opinion beleid etc. aan bod komen.
Om de patiëntadviesraad verder te professionaliseren en formaliseren is in 2014 een
mailing uitgestuurd naar patiënten om hen te enthousiasmeren voor deelname aan een
Patiëntenparticipatie-groep. In deze mailing werd aangegeven dat kwaliteit van zorg
een speerpunt is binnen het beleid en de missie en visie van RondOm Podotherapeuten
en dat RondOm Podotherapeuten op zoek is naar patiënten die hun ervaringen/
mening en of visie op dit vlak met RondOm zouden willen delen met als doel verder
optimalisatie van de kwaliteit van zorg. Men werd hierbij uitgenodigd voor deelname
aan een kennismakingsbijeenkomst. Weliswaar zijn er positieve reacties geweest op de
mailing, maar heeft dit niet geresulteerd in een daadwerkelijke patiënten participatie
groep. Op 19 juni 2014 is er daarom een bijeenkomst geweest met de huidige
patiëntadviesraad om van gedachten te wisselen over de toekomst van de patiënt
adviesraad en mogelijkheden om patiënten te motiveren tot deelname aan patiënten
participatie. De adviezen uitgebracht tijdens deze bijeenkomst zullen verder uitgewerkt
worden en waar nodig toegepast. In 2015 en 2016 zijn er geen bijeenkomsten geweest
met de patiëntadviesraad vanwege de focus op de diabetische voetzorg. In 2017 zal
opnieuw besproken worden op welke manier er gestalte kan worden gegeven aan de
Adviesraad.
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Patiënt
wordt
verwezen
via KIS

Patiënt
wordt
binnen 2
weken
gebeld

Patiënt
neemt
niet op

Afspraak
wordt
ingepland

Patiënt
wil geen
afspraak

Poging 2
na 1 week

No-Show
wordt
ingevoerd
in KIS

Oproepbiref per
post

Patiënt wil
geen
nieuwe
afspraak

Patiënt
ontvangt
brief ivm
stopzetting
voetzorg

Contact
POH

Met de afspraken m.b.t. de diabetische voetzorg
is het voor patiënten –om zorg en vergoeding
te kunnen krijgen- verplicht om hun voeten te
laten controleren door de podotherapeut en
zich eventueel te laten behandelen. Doordat dit
voorheen niet zo was bleek dat vanaf het moment
dat de nieuwe beleidsregel werd ingevoerd er veel
patiënten lang niet zichtbaar zijn geweest (‘patiënt
delay’) omdat zij zich om diverse redenen nooit
hebben gemeld voor zorg.
Op basis van het onderzoek naar patiënt delay (zie
bijlage 3 voor het volledige onderzoek) is RondOm
Podotherapeuten gestart met het doorvoeren van
een re-call systeem, zodat alle patiënten vaak
genoeg en belangrijker nog, op tijd worden gezien
door de podotherapeut.
Samenvattend komt het door ons ontwikkelde
re-call systeem op het volgende neer: patiënten
worden door middel van een postkaart of e-mail
herinnerd aan hun noodzakelijke controle.
Afspraken kunnen vervolgens gemaakt worden
via de website of telefonisch worden ingepland
met behulp van het secretariaat. Voor diabetes
patiënten zijn er speciale postkaarten ontwikkeld
waarin het belang van het maken van een
afspraak of het op controle komen wordt
benadrukt. Als diabetes patiënten zelf geen
gevolg geven aan deze oproep(en), dan vindt
er een actieve benadering plaats door de
patiënt te bellen en een afspraak te maken: de
zogenaamde re-call. Een dergelijke re-call wordt
ca. twee keer gedaan, mocht de patiënt dan nog
geen gehoor geven aan de oproep dan wordt
deze uitgeschreven en wordt de pedicure –als
daar sprake van is- op de hoogte gesteld dat
behandelingen niet langer vergoed worden door
RondOm Podotherapeuten.
RondOm werkt samen met een aantal
ketenzorggroepen, welke weer werken met
specifieke ketenzorg software. Binnen deze
zorggroepen is er vaak sprake van een no show
beleid. Wanneer dit beleid er niet is zullen de
podotherapeuten een voorstel doen om een
dergelijk beleid op te stellen.
Links treft u het re-call systeem aan. In bijlage 8
kunt u het no-show beleid terugvinden.
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5.1.
Contracteerproces
Het proces van
contracteren van de
pedicures kan als volgt
uiteen gezet worden.

5
Samenwerking
met Pedicures

RondOm Podotherapeuten heeft in 2015 433 pedicures gecontracteerd en in
2016 is dat aantal gestegen naar 580. De zorg van de pedicure, naast die van de
hoofdbehandelaar (de podotherapeut), neemt zo dus een steeds belangrijker plaats
in. Het is dus zaak om te waarborgen dat we invloed blijven behouden op de kwaliteit
van de door de pedicures geleverde diensten. Om dit voor elkaar te krijgen is Rondom
gaan werken met contracten welke jaarlijks worden bijgesteld. Alleen de pedicures
die aan de voorwaarden voldoen mogen voor dat komende jaar een contract
afsluiten en declareren via Provoetzorg Online.Omdat ons patiëntenbestand blijft
groeien hebben we ook steeds meer gecontracteerde diabetes mellitus pedicures
nodig. Derhalve is het ook mogelijk dat pedicures die wij nog niet in ons bestand
hebben contact met ons opnemen en via die weg ook gecontracteerd worden als zij
daarvoor in aanmerking komen.
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Tegen het einde van het jaar (zo zijn op 19
november 2015 de contracten voor het jaar
2016 verstuurd en op 6 december 2016 zijn de
contracten voor het jaar 2017 verzonden) worden
vanuit de zorgverzekeraars en zorggroepen de
contracten voor het volgende jaar met daarin de
vereisten voor de pedicures verstuurd. Hiermee
is bekend wat de eisen en voorwaarden aan de
pedicures voor dat jaar zijn en wordt vervolgens
gestart met het opstellen van de contracten.
De concept versie van het contract wordt
voorgelegd aan en besproken met de pedicure
adviescommissie. Wanneer overeenstemming
bereikt is wordt de definitieve versie van het
contract als pdf-bestand per e-mail verzonden
aan alle gecontracteerde pedicures van het
huidige jaar. Pas nadat de pedicure het contract
heeft ondertekend (waarmee te kennen wordt
gegeven dat hij/zij aan de daarin genoemde
eisen voldoet) en deze geretourneerd heeft
aan RondOm, kan de pedicure declareren via
en werken met Provoetzorg. Ook hier heeft een
kleine digitale revolutie plaatsgevonden: het
ondertekenen kan inmiddels digitaal, dit scheelt
mankracht en verbruik van materialen. Uiteraard
wordt het verzonden contract begeleidt door een
digitale handleiding.
Eén van de eisen in het pedicure contract is
dat zij jaarlijks een bijscholen volgen op het
gebied van diabetische voetzorg. Om het voor
de gecontracteerde pedicures zo eenvoudig
mogelijk te maken aan deze eis te kunnen
voldoen organiseert RondOm in samenwerking
met Toppodotherapie minimaal 1 keer per 2 jaar
een pedicure-congres en regelmatig regionale
pedicure bijeenkomsten om zo de pedicures in
de gelegenheid te stellen hun kennis te vergroten.
Daarnaast worden er regelmatig pedicure
bijeenkomsten gepland om te spreken over
het contract waarbij ook inhoudelijke thema’s
aan bod komen. Op de volgende pagina volgt
een overzicht van de diverse bijeenkomsten die
hebben plaatsgevonden.
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Periode

Waar

Wat

Periode

Waar

Wat

18-01-2013

Ede (Cinemec)

Pedicure congres ‘Een leven lang voeten’

23-12-2014

Almere

Pedicure bijeenkomst

31-01-2014

Ede (Cinemec)

Pedicure congres ‘Theorie ontmoet praktijk’

12-01-2015

Hoeksche Waard

Pedicure bijeenkomst

16-10-2014

Blaricum

Pedicure bijeenkomst

27-01-2015

Roelofarendsveen

Pedicure bijeenkomst

29-10-2014

Leusden

Pedicure bijeenkomst

28-05-2015

Reeuwijk

Pedicure bijeenkomst

04-11-2014

Almere

Pedicure bijeenkomst

23-06-2015

Bodegraven

Thema avond pedicures

05-11-2014

Nieuwegein

Pedicure bijeenkomst

02-07-2015

Ijselstein

Thema avond pedicures

10-11-2014

Veldhoven

Pedicure bijeenkomst

19-11-2015

RZMH

Pedicure bijeenkomst

11-11-2014

Leusden

Pedicure bijeenkomst

03-12-2015

Soest

Pedicure bijeenkomst

12-11-2014

Amersfoort

Pedicure bijeenkomst

10-12-2015

Almere

Thema vond pedicures

19-11-2014

Hilversum

Pedicure bijeenkomst

04-04-2016

Spijkenisse

Pedicure avond

20-11-2014

Nijkerk

Pedicure bijeenkomst

21-04-2016

Rozenburg

Pedicure bijeenkomst

24-11-2014

Harderwijk

Pedicure bijeenkomst

11-11-2016

Ede (Cinemec)

Pedicure congres ‘Diabetische voetzorg’

25-11-2014

Nijmegen

Pedicure bijeenkomst

28-11-2016

Breda

Pedicure bijeenkomst

25-11-2014

Woerden

Pedicure bijeenkomst

30-11-2016

Hoeksche Waard

Pedicure bijeenkomst

01-12-2014

Breda

Pedicure bijeenkomst

10-01-2017

Purmerend

Kennismakingsavond pedicures

03-12-2014

Soest

Pedicure bijeenkomst

11-01-2017

Amstelveen

Pedicure bijeenkomst

03-12-2014

Baarn

Pedicure bijeenkomst

31-01-2017

Zeist

Kennismakingsavond pedicures

08-12-2014

Oosterbeek

Pedicure bijeenkomst

07-02-2017

Purmerend

Informatie- en kennismakingsavond pedicures

09-12-2014

Lelystad

Pedicure bijeenkomst

23-03-2017

Lelystad

Thema- en kennismakingsavond pedicures

10-12-2014

Mijdrecht

Pedicure bijeenkomst

30-03-2017

Maarssen

Pedicure bijeenkomst

15-12-2014

Hoeksche Waard

Pedicure bijeenkomst

11-04-2017

Eindhoven

Pedicure bijeenkomst

16-12-2014

Veenendaal

Pedicure bijeenkomst

19-04-2017

Roelofarendsveen

Thema avond pedicures

16-12-2014

Gorinchem

Pedicure bijeenkomst

17-05-2017

Gorinchem

Thema avond pedicures

17-12-2014

Maarssen

Pedicure bijeenkomst
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5.2. Pedicurepanel
Met de invoering
van het nieuwe
beleid voor de
diabetische voetzorg,
heeft RondOm
een pedicurepanel
opgezet.

Dit panel komt 1 tot 2 keer per jaar samen
om de samenwerking tussen podotherapeut
en pedicure te bespreken. Op deze manier
kunnen verbeterpunten worden gedefinieerd,
hetgeen de samenwerking met de pedicure
en de diabetische voetzorg ten goede komt.
Het pedicure panel bestaat uit afgevaardigden
vanuit RondOm Podotherapeuten en pedicures.
De pedicures die tot op heden deel uitmaken
van het pedicurepanel zijn mw. T. de Beer, mw.
A. Duyzer, mw. J. van Nimwegen en dhr. J.
Wolvekamp. De eerste pedicure bijeenkomst
heeft plaatsgevonden op 24 mei 2016, de
daaropvolgende was op 1 december 2016.

de lijn der verwachting. Wel is voor de pedicures wat er van hen verwacht wordt m.b.t. de te leveren
medische zorg duidelijker geworden. Het percentage pedicures dat deze vraag positief beantwoord
heeft is namelijk gestegen in 2016. Eenzelfde is te zien op het gebied van de samenwerking met
de podotherapeut en de terminologie die de podotherapeut gebruikt, voor beide vragen is een
positieve stijgende lijn te constateren. Alle resultaten van de enquête uit 2015 en 2016 zijn te vinden in
bijlage 8.

0,8%

6,3%
9,7%
5,1%
53,7%
25,1%

5.3. Pedicure
enquête
De mening van onze
samenwerkingspartners
over de samenwerking
met RondOm
Podotherapeuten
vinden wij erg
belangrijk.
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Om hier een beeld bij te krijgen voeren wij
bijvoorbeeld pedicure enquêtes uit.
Wanneer de enquête uitslagen van 2015 en 2016
met elkaar vergeleken worden vallen een aantal
punten op: het percentage pedicures dat de
vraag of zij schriftelijke informatie meegeven aan
de patiënt meegeven met ‘nooit’ beantwoord
heeft is gedaald in 2016, dit werd in 2016 dus meer
gedaan. Het percentage pedicures voor wie het
duidelijk is aan welke eisen de podotherapeut
moet voldoen om een contract te onderhouden
met een zorgverzekeraar is gestegen in 2016.
Het is ook duidelijker voor de pedicures wat
wel en niet onder de basisverzekerde zorg valt,
want ook dit percentage is gestegen in 2016.
Het percentage pedicures dat ingevuld heeft
‘altijd’ helder te hebben wanneer iets medisch
noodzakelijke of cosmetische zorg is, is juist iets
gedaald ten opzichte van 2015, maar dit ligt in
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6,3%
Het is mij duidelijk welke zorg er
binnen de basisverzekerde zorg valt
(en dus het behandelplan) en
welke zorg er niet meer via de
basisverzekering vergoed wordt

4,6%
28,2%

60,3%

De terminologie die de
podotherapeut gebruikt in het
behandelplan is mij begrijpelijk

Helemaal mee eens

0,6%

Deels mee eens

0,8%
1,7%

2,8%
3,4%
26,7%
63,1%

Het is mij duidelijk wat er van mij
verwacht word, betreft het leveren
van medisch noodzakelijke zorg, als
ik een behandelplan ontvang.

10,9%
17,6%

69,0%

Als ik opnieuw voor de keuze sta
om een contract voor DM voetzorg
met RondOm Podotherapeuten
aan te gaan doe ik dat.

Neutraal

Deels mee oneens

0,6%

4,0%

3,6%
13,4%

9,7%

64,0%

22,3%

De samenwerking met de podotherapeut ervaar ik als goed:

53,8%

28,6%

Helemaal mee oneens
Ik verwacht dat door de
intensievere samenwerking tussen
podotherapeut en pedicure (op
den duur) de kwaliteit van de
voetzorg verbetert.
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5.4. Provoetzorg
Online
Provoetzorg Online
kan omschreven
worden als een ‘mini
keteninformatiesysteem’
en declareerprogramma
ineen ten behoeve
van gecontracteerde
pedicures.

In 2015 verliep het declaratieproces voor
pedicures handmatig en met behulp van excel
sheets. Dit zorgde voor veel administratieve
taken. In 2015 is met man en macht samen
met Prosoftware (de software leverancier van
RondOm Podotherapeuten) gewerkt aan een
digitaal declaratiesysteem, welke gekoppeld is
aan ons patiënten datasysteem. Dit systeem kan
tevens gebruikt worden om de communicatie
tussen pedicures en podotherapeuten te
vereenvoudigen. Provoetzorg Online is als systeem
in 2016 geïmplementeerd.
Provoetzorg Online is een module van Prosoftware,
waarvoor de podotherapiepraktijk de kosten
draagt, welke niet worden vergoed door de
zorgverzekeraar. Omdat het de samenwerking
met pedicures optimaliseert en daarmee de
zorg verbetert heeft RondOm besloten om de
applicatie gratis aan de deelnemende pedicures
aan te bieden.
De applicatie is zodanig ingericht dat de
behandelend pedicure gedeeltelijk toegang
heeft tot het patiëntdossier en behandelplan
die door de podotherapeut zijn opgesteld en
ingevoerd in het systeem. Op deze manier wordt
de zorg geoptimaliseerd doordat de patiënt niet
meermaals diens verhaal hoeft te verwoorden
en is de pedicure volledig geïnformeerd. Tevens is
contact tussen de pedicure en podotherapeut op
deze manier gegarandeerd en laagdrempelig.
Naast dat RondOm Podotherapeuten voorziet in
de beschikbaarheid van Provoetzorg bieden wij
hier ook ondersteuning voor aan. RondOm heeft
een fulltime medewerker beschikbaar gesteld
die gespecialiseerd is in Provoetzorg en wat daar
allemaal bij komt kijken. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het beantwoorden van vragen van pedicures
en diabetes mellitus patiënten gedurende het
gehele jaar en tevens ook aan het verwerken van
pedicure facturen, uitvoeren van controles en hulp
bij het gebruik van de online applicatie.

42
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6.1. Interne
communicatie &
kennisoverdracht

6
Communicatie &
kennisoverdracht

In dit hoofdstuk zal onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe
communicatie. Eerst zal worden ingegaan op de interne communicatie waarna
vervolgens de externe communicatie aan bod komt. Onder interne communicatie
wordt de communicatie tussen de podotherapeuten onderling verstaan. Door goed
te communiceren en kennis te delen neemt de kwaliteit van zorg toe.

44
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Er wordt binnen
RondOm intensief
gewerkt aan
kennisoverdracht
en goede interne
communicatie.

Het stellen van vragen of overleggen over
casussen wordt op verschillende manieren
gestimuleerd. Wanneer een podotherapeut om
informatie of kennis van een ander verlegen zit,
zijn er verschillende manieren waarop hij/zij deze
kan vergaren. Zo kan de podotherapeut een mail
sturen via een beveiligde omgeving aan een
collega podotherapeut (wanneer het bijvoorbeeld
een kennis-specifieke vraagt betreft). Echter geniet
het de voorkeur dat podotherapeuten vragen
stellen via de teampagina zodat de kennis direct
met het gehele team van podotherapeuten
gedeeld wordt. Een andere optie is om een
mail te sturen aan een speciaal daarvoor in het
leven geroepen mailadres (diabetesvraagbaak@
podotherapie.n), welke beheerd wordt door de
diabetes podotherapeuten. De DM vraagbaak
is gestart in oktober 2016 en heeft in dat jaar
45 vragen ontvangen van podotherapeuten
werkzaam binnen RondOm. De diabetes
podotherapeuten dragen er zorg voor dat
met regelmaat de meest gestelde vragen
gebundeld worden, waarna deze gedeeld
worden met het team. Daarnaast kunnen de
diabetes podotherapeuten op deze manier goed
inschatten welke bij- en nascholingen zinvol zijn
voor het team.
RondOm Podotherapeuten voorziet ook in een
beschermde intranet omgeving. Op deze pagina
staan de meeste recente wetenschappelijke
artikelen, richtlijnen en protocollen. Tevens is er
zinvolle patiënt gerichte informatie terug te vinden,
zoals geschikte schoentypes voor mensen met
diabetes, goede schoenwinkels, enzovoort.
Op basis van de voornoemde ‘veel gestelde
vragen’ en recente ontwikkelingen en
inzichten organiseert RondOm voor haar
personeel regelmatig ICK’s (Interne Collegiale
Kennisoverdracht bijeenkomsten). Tijdens deze
ICK’s worden presentaties gegeven, kunnen
vragen worden gesteld en vinden er besprekingen
van casussen plaats die zijn ingebracht door de
deelnemers.
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Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste (na)scholingen op het gebied van
diabetes die onze podotherapeuten hebben genoten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Van Sim’s naar Zorgprofiel
Communicatie vaardigheden binnen podotherapie
Wondbehandeling bij de diabetische voet
Deelname aan wetenschappelijke congressen georganiseerd door de NVvP (2015, 2016, 2017)
7th International Symposium on the Diabetic Foot
Motivational Interviewing
Scholing nieuwe medewerkers in de diabetische voetzorg
Hyperbare zuurstof voor wondgenezing

De werkgroep is in 2015 gestart en heeft het volgende bereikt:
•

6.1.1. De DM werkgroep

•

De DM werkgroep bestaat uit de paramedisch directeur, 3 diabetespodotherapeuten en 3
diabetespodotherapeuten in opleiding.

•

(para)
medische

directeur

•

Vergroten van kennis
RondOm

3 diabetespodotherapeuten

Overdragen van kennis

Ontwikkelen van tools

3 diabetespodotherapeuten
in opleiding

Er is een uitwerking gekomen over de verschillende consulten die een podotherapeut aan kan
bieden aan zijn diabetes patiënt, zodat de patiënt van alle relevante informatie op de hoogte kan
zijn. Hierdoor wordt de zorg voor de patiënt een stuk interessanter en kan de podotherapeut alle
facetten laten zien waardoor professionalisering van het beroep ontstaat en de podotherapeut kan
laten zien welke meerwaarde zijn rol heeft binnen de voetgezondheidszorg.
Er is een verwijsblok ontwikkeld specifiek voor de diabetische voetzorg waarbij verwijzers een tool
aangeboden hebben gekregen om hier gemakkelijk en overzichtelijk hun verwijzing op te schrijven
voor de diabetes patiënt.
Er is een folder ontwikkeld voor verwijzers die meegegeven kan worden aan de diabetes patiënt
aangezien er veelal onduidelijkheid bestond over wat de podotherapeut meer te bieden
heeft dan bijvoorbeeld een praktijkondersteuner. Voor die hoog risico patiënten ten aanzien
van de voetzorg is het juist heel belangrijk om naar de podotherapeut te gaan voor een goed
opgesteld persoonlijk behandelplan. Door vooraf patiënten de meerwaarde te laten zien van de
podotherapeut bij hun eigen voetzorg is er veel onduidelijkheid weggenomen.
Er is een onderzoekje uitgezet onder de podotherapeuten welke kennis zij missen en waar zij
zelf staan binnen de diabetische voetzorg. Hierdoor zijn later in 2016 op meerdere momenten
presentaties en lezingen gegeven die aansloten bij de wensen van de podotherapeuten.

In 2016 heeft de DM werkgroep het volgende bereikt:
Top
Podotherapie

Vraagbaak

•
•
•
•
•
•
•
•

Lezingen verzorgd op het gebied van wondzorg voor de beginnende podotherapeut
Gezorgd dat we een kwalitatief goede sok kunnen bieden voor de kwetsbare voet (reflexa)
Project wound delay (Monique Jansen)
Project Delphi studie (Laura Eijsackers)
Werkgroep uitgebreid met enthousiaste collega’s die de opleiding Diabetes podotherapie volgen,
vergroten van specialistische kennis binnen het team
Bijdrage aan realisatie App, vergaren informatie, zelfchecks ontwikkelen
Scholing voor diverse POH-ers verzorgd over de diabetes screening en de zorgprofielen.
Scholing ontwikkeld welke ingezet kan worden voor de Nationale Diabetes Challenge (Bas van de
Goor Foundation)

Het beoogde doel van de werkgroep is de diabetes mellitus voetzorg zo inregelen dat we de hoogst
haalbare behandeling kunnen bieden aan onze diabetes patiënten. In deze visie staat de patiënt
en diens persoonlijke behandelplan centraal, de uitdaging hierin ligt in de wens om de zorg zinnig en
zuinig aan te bieden.

Voor 2017 heeft de DM werkgroep het volgende bereikt:

Daarnaast is de wetenschap continu in ontwikkeling met als gevolg dat de richtlijnen wijzigingen en
er op tijd gesignaleerd moet worden wanneer de podotherapeut de huidige manier van werken
dient aan te passen. De DM werkgroep zorgt ervoor dat dit onder de aandacht blijft en vervult
daarmee o.a. een signaalfunctie.

•
•
•
•
•

De DM werkgroep faciliteert op elk niveau. Denk onder andere aan het vergroten van kennis
van podotherapeuten binnen het team alsook van podotherapeuten die aangesloten zijn bij
Toppodotherapie Nederland.

•

•

Wondscheurblok ontwikkeld zodat de behandelend podotherapeut gemakkelijk en overzichtelijk
de juiste informatie mee kan geven zodat er zo min mogelijk verwarring bestaat over wat het beste
gedaan kan worden
Massterclass wondzorg, PAV voor collega podotherapeuten
ICK vaatlijden, doppler dopplex gebruik
Onderzoekje naar het terug schalen van de zorgprofielen met betrekking tot zinnige zuinige zorg
Opstart patiënten panel
Wanneer er nieuwe collega’s starten bij Rondom, voor hen een scholing geven over wondzorg,
preventie en de DM zorg.
Informatie voor patiënten maken met als onderwerp: Wat te doen bij een wond?

Er worden door de DM werkgroep tools ontwikkeld die het werk van de podotherapeut
vergemakkelijken en de behandeling van de patiënt verbeteren. Daarnaast is er een vraagbaak
beschikbaar voor podotherapeuten om casuïstiek in te dienen welke beantwoord worden door de
diabetespodotherapeuten om zo de patiënt van de beste diabetes specifieke zorg te voorzien. In
sommige gevallen neemt een diabetes podotherapeut (werkzaam bij RondOm) ook deel aan een
DM werkgroep welke onderdeel uitmaakt van een locatie waarop de podotherapeut werkzaam is.
Hiernaast volgt een overzicht van de tot nu toe door de DM werkgroep behaalde resultaten.
46
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6.2. Externe
communicatie
De externe
communicatie
van RondOm
Podotherapeuten.

De externe communicatie van RondOm
Podotherapeuten concentreert zich voornamelijk
op 3 groepen: patiënten, verwijzers en pedicures.
Hieronder volgt per doelgroep een korte
uiteenzetting over de aandacht die besteed
wordt binnen RondOm op het gebied van externe
communicatie en kennisoverdracht met deze
doelgroepen.

6.2.1. Patiënten
De diabetespatiëntengroep is in te delen in 4
categorieën:
•
•
•
•

De welwillende diabeet met kennis.
De welwillende diabeet zonder kennis.
De onwelwillende diabeet zonder kennis
De onwelwillende diabeet met kennis (zeer kleine
groep).
Dit onderscheid neemt echter niet weg dat voor
alle 4 de categorieën geldt dat de patiënten
goed geïnformeerd moeten worden. Immers in
alle 4 de categorieën kunnen zich risicopatiënten
bevinden. Om die reden investeert RondOm
veel energie in het informeren van de patiënten;
waar moeten zij op letten? Hoe moeten ze een
zelfscreening uitvoeren? Dit zijn enkele punten
waaraan gedacht kan worden bij het delen van
kennis. Het delen van de kennis inzake preventieve
behandelingen draagt ertoe bij dat de patiënten
minder risico lopen, er geld bespaard wordt en
over het algemeen de kwaliteit van leven van de
patiënt beter geborgd wordt.
Wanneer patiënten aanvullende informatie
behoeven is dit uiteraard mogelijk en wordt
door het backofficeteam of de podotherapeut
per email, telefoon of via de chat functie
van de website extra informatie verschaft en
worden vragen beantwoord. Een zeer modern
communicatiekanaal is het WhatsApp nummer
dat RondOm in het leven heeft geroepen. In
de praktijk blijkt dat de patiënt de traditionele
kanalen prefereert boven Whatsapp. We
verwachten dat hier met de tijd verandering in
zal komen. Een belangrijke ontwikkeling in 2016
is de totstandkoming van een de app, speciaal
ontwikkeld voor de patiënt. In de volgende
paragraaf wordt hier dieper op ingegaan.
Een concreet voorbeeld van externe
communicatie naar patiënten is het brede scala
aan flyers dat RondOm ontwikkeld heeft. Gepaste
voorbeelden zijn de flyer over Diabetes Mellitus
en de flyer voor diabetes patiënten over hetgeen
RondOm voor hen kan betekenen. Ook op onze
website (www.podotherapierondom.nl) is voor
patiënten veel informatie te vinden en is er in het
bijzonder aandacht besteed aan de Diabetische
Voet.
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6.2.1.1. De App
RondOm vindt het heel belangrijk dat haar patiënten zelf ook kunnen bijdragen aan een zo goed
mogelijk verloop van de behandeling, daarnaast staat RondOm transparantie voor. Om die reden
heeft RondOm hard gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen app. Deze app is begin 2017
geïntroduceerd.

Onder ‘verwijzers’ wordt een vijftal groepen verstaan:

De App bestaat uit een algemeen deel met algemene (dus niet persoonlijke) informatie over
podotherapie en RondOm Podotherapeuten, daarnaast kunnen patiënten via een beveiligde inlog
toegang krijgen tot hun persoonlijke patiëntprofiel. In dit persoonlijke profiel zijn individuele adviezen
en oefeningen opgenomen, afgestemd op de specifieke klacht(en) van de patiënt ter bevordering
van het zelfmanagement en ter ondersteuning van de behandeling. Deze persoonlijke adviezen en
oefeningen zijn conform het advies van de podotherapeut. Het zelfmanagement van de patiënt
wordt nog makkelijker gemaakt door middel van de mogelijkheid om op vaste tijdstippen door
middel van een reminder vanuit de app geattendeerd te worden op een uit te voeren zelfscreening
van de voeten. Een podotherapeut spreekt daarbij de patiënt persoonlijk toe middels duidelijke
video’s die in de app zijn opgenomen. Hierin wordt stapsgewijs uitgelegd waar een (diabetes)
patiënt op moet letten en wanneer het noodzakelijk is om direct contact op te nemen met de
podotherapeut. Wanneer uit deze zelfscreening blijkt dat de patiënt mogelijk risico loopt op het
ontstaan van een ulcus, bijvoorbeeld door het aanwezig zijn van drukplekken, wordt de patiënt
gevraagd een foto te maken. Deze foto kan de patiënt via de app toesturen aan diens behandelend
podotherapeut. De podotherapeut kan de foto beoordelen en eventueel gericht actie ondernemen.

Het is in het belang van de patiënt dat hij of zij de beste zorg krijgt, derhalve vindt RondOm het heel
belangrijk dat verwijzers goed weten wat ze aan ons hebben, wat wij hen en de patiënt kunnen
aanbieden qua zorg. Om dit te bewerkstelligen zijn goed contact en direct overleg onontbeerlijk en
om die reden heeft RondOm een specifiek telefoonnummer ingesteld voor zorgverleners en verwijzers.
Daarnaast voorziet RondOm de diverse verwijzers van (diabetes specifieke) verwijsblokjes met onze
contactgegevens en verscheidene adressen van onze praktijken in betreffende regio.

6.2.1.2. Zelfzorg
In 2016 is door RondOm Podotherapeuten een workshop ontwikkeld om diabetes patiënten en hun
partners te leren op de juiste manier naar hun voeten te kijken, te boordelen, te verzorgen en te
beschermen. De workshop is aangeboden op diverse momenten in 2016.
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6.2.2. Verwijzers
•
•
•
•
•

Huisartsen
Pedicures
Internisten
Praktijkondersteuners
Diabetesverpleegkundigen.

Behalve de praktische kant van informeren zoals eerder beschreven heeft RondOm ook geïnvesteerd
in de kennis van de verwijzers, om de zorg voor onze patiënten te optimaliseren. Eerder is al een
overzicht verstrekt voor de bijeenkomsten voor pedicures. Hieronder volgt een overzicht van de
informatie avonden, cursussen, lezingen en workshops die door RondOm Podotherapeuten zijn
georganiseerd voor onder meer huisartsen, praktijkondersteuners en studenten:

Informatieavonden, cursussen, lezingen en workshops
Periode

Waar

Wat

01-2015

Blaricum

Presentatie Gho Go

01-2015

Almere

Bijeenkomst Zorggroep Almere

01-2015

Huizen

Presentatie aan POH-ers

01-2015

Utrecht

Presentatie aan POH-ers

02-2015

Hoeksche Waard

Presentatie aan POH-ers

03-2015

Nieuwegein

Presentatie aan POH-ers

04-2015

Renkum

Presentatie aan POH-ers

04-2015

Nieuwegein

DM Scholing

06-2015

Ede

Gastcollege opleding voor POH-ers

6.2.1.3. Het persoonlijk behandelplan

06-2015

Renkum

Presentatie aan POH-ers (deel 2)

Verder voorziet RondOm Podotherapeuten haar patiënten sinds 2016 van een persoonlijk
behandelplan. We vinden het belangrijk dat de patiënt op deze manier meer inzicht krijgt in
welke zorg wel en niet medisch noodzakelijk is. Het onderscheid tussen medisch noodzakelijk en
cosmetische (en dus niet medisch noodzakelijke) zorg wordt op deze manier duidelijker voor de
patiënt en is de kans op verwarring over de vergoeding kleiner. Sinds 2015 wordt er door onze
podotherapeuten al zorggedragen voor het verzenden van rapportages van de behandeling naar
huisartsen en pedicures.

06-2015

Mijdrecht

Presentatie aan POH-ers

08-2015

Amersfoort

10-2015

Amersfoort

Bijeenkomst Soesterkwartier
Presentatie vanuit werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen
Midden Nederland

11-2015

Leuvenem

Huisartsen bij-en nascholing

01-2016

Voorthuizen

DM patiënten presentatie

01-2016

Nijkerk

DM bijeenkomst
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Periode

Waar

6.2.2.1. Voorlichtingsmateriaal inzetbaar voor verwijzers

Wat

02-2016

Leusden

03-2016

Harderwijk

DM werkgroep RondOm
Presentatie en workshops over de verdeling van Simm’s/zorgprofielen
aan POH-ers van zorggroep Harderwijk

03-2016

Leusden

DM werkgroep RondOm

04-2016

Nijkerk

Wondwerkgroep

04-2016

Voorthuizen

DM patiënten presentatie

05-2016

Barneveld

Scholing POH regio Gelderse Vallei

05-2016

Gelderse Vallei

Symposium huisartsen/POH-ers

06-2016

DM café

Presentatie DM patiënten

06-2016

Ede

Gastles op de POH opleiding

06-2016

Eindhoven

Gastlessen Fontys aan 3e jaars studenten

06-2016

Leusden/Eindhoven

Scholen DM voor nieuwe medewerkers

07-2016

Nieuwegein

Presentatie over DM in EMC

07-2016

Ermelo- de Roef

Presentatie voor patiënten: ‘zelf uw voeten screenen’.

09-2016

Eindhoven

Presentatie Post HBO Fontys jaar 1: ‘De bedreigde voet’

09-2016

Eindhoven

Presentatie Fontys 2e jaars studenten podotherapie

10-2016

Eindhoven

Presentatie Fontys 3e jaars studenten ‘De bedreigde voet’

10-2016

Ouderenmiddag

Informatie over complicaties bij DM

Binnen RondOm hebben we om de behandeling van onze diabetes patiënten te optimaliseren en te
versnellen ‘diabetes verwijsblokjes’ ontwikkeld. Betreffende verwijzer vult de kaart in op basis van de
patiëntgegevens waarna de patiënt deze meeneemt naar het (eerste) consult dat hij/zij bij ons heeft.
Doordat de podotherapeut bij het zien van de patiënt door middel van de verwijskaart al grotendeels
op de hoogte is van de problematiek optimaliseert en versnelt dit het onderzoek. Tevens is de patiënt
niet belast met het onthouden van ingewikkelde terminologie en is er daarmee ook minder kans op
verwarring in de communicatie. Ook is er binnen RondOm een kaart ontwikkeld waarop uitgelegd
wordt hoe om te gaan met een wond op een diabetische voet. Van beide kaarten is hieronder een
voorbeeld opgenomen.

Wondbeleid
Vervuilde wond: ja/nee

12-2016

Leusden

DM presentatie

Spoelen met stromend kraanwater: ja/nee om de

dag/dagen

Droog houden met douchen: ja

Wondverbandmiddelen:
Vilt

Wie

Leukomed

Over

2015-2017 Monique Janssen, Margreet van Putten, Ellen Nuijten

Wound delay

2015

Bekostiging podotherapie

Maureen Limpens, i.s.m. Marly van Gestel en Michel Boerrigter

2015/2016 Margreet van Putten, Ellen Nuijten, Laura Eijsackers

Delphi

2016

Samantha Lohman, Laura Eijsackers

Callus bij een DM patiënt

2016

Laura Eijsackers, Ellen Nuijten

Zorgprofielen
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dag/dagen

Onder het vilt een huidvriendelijke laag aanbrengen van Fixomull

Artikelen en onderzoeken
Periode

Opmerkingen:
wissel elke

wissel elke

dag/dagen

wissel elke

dag/dagen

wissel elke

dag/dagen

Indien de wond achteruit gaat of u twijfelt neem dan contact op met uw
behandelend podotherapeut. RondOm Podotherapeuten 088-1180500

6.2.3. Pedicures
Omdat eerder in dit hoofdstuk de communicatie en het belang van het contact dat wij hebben met
pedicures al uitgebreid aan bod is gekomen wordt het hier slechts samengevat: middels het pedicure
panel is er ruimte voor vragen en opmerkingen. De eerder genoemde verwijsblokjes worden ook aan
pedicures ter beschikking gesteld, evenals ons speciale telefoonnummer voor zorgverleners.
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Doppler
Iedere podotherapeut binnen RondOm beschikt
over een Doppler van Biomedic, type ‘Nicolet Elite
100J’. Deze Doppler is als beste uit een producttest
gekomen, uitgevoerd door een selectie
podotherapeuten. De producten zijn hiervoor
beoordeeld op prijs-kwaliteit verhouding.

7
Uitrusting

Podotherapeut

Omdat RondOm kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan wordt door ons ook zorg
gedragen voor de juiste materialen. Hieronder volgt een opsomming van de medische
diagnostische apparatuur en overige materialen die in het bijzonder in het onderzoek
naar de diabetische voet van belang zijn.

Doppler / enkel-armindex / teendruk
Omdat soms het onderscheid tussen bifasische
of trifasische tonen moeilijk te maken is, is
RondOm op zoek gegaan naar een aanvulling
op de huidige Dopplers. De wens is om via een
digitaal beeldscherm af te kunnen lezen of het
om bifasische of trifasische tonen gaat. Dit om
eventuele onjuiste beoordelingen te voorkomen.
Deze zoektocht heeft geresulteerd in de aanschaf
van uitgebreide Huntleigh apparatuur. Deze
apparatuur bestaat uit een Doppler, teendruk
optie en alle benodigde manchetten en slangen
om zowel de teen- als de enkel-arm druk te kunnen
meten. Ondanks de aanzienlijke kosten van deze
appratuur heeft RondOm er toch voor gekozen
meerdere pakketten met deze apparatuur aan te
schaffen. De Huntleigh sets zijn op een dusdanige
manier verspreid dat de apparatuur voor iedere
patiënt ingezet kan worden.

Echo apparatuur
RondOm beschikt over 12 echoapparaten waar
ook mee kan worden vastgesteld of er sprake is
van een monofasisch, bifasisch of trifasisch doppler
signaal. De podotherapeuten met aantekening
MSU echografie maken daarom geen gebruik van
een Doppler voor aanvullend onderzoek, maar
van het echoapparaat om bij diabetes mellitus
patiënten op het moment dat de vaten niet goed
palpabel zijn het doppler signaal vast te stellen.

54
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Footworkplaat

Stemvork

De footworkplaat wordt momenteel ingezet voor een digitale druk- en loopanalyse en een
stabiliometrie meting. Het beoordelen van de stand, houding, stabiliteit en het looppatroon zijn van
groot belang bij de preventieve voetzorg voor diabetes mellitus patiënten en deze punten kunnen
beoordeeld worden door middel van dit hulpmiddel. Met de footworkplaat kan verhoogde druk
opgespoord worden, de stabiliteit gemeten en de loopanalyse worden uitgevoerd.
In 2016 heeft RondOm met de leverancier van de footworkplaat gewerkt aan het mogelijk maken
van het koppelen van diverse systemen. Hierdoor kunnen data analyses worden uitgevoerd ten
behoeve van kennis en inzicht over de diabetische voet.

De test met de stemvork wordt over het algemeen als een onbetrouwbare test beschouwd, maar indien afwijkend bevonden - geeft het informatie of er sprake is van een diepe neuropathie. Diepe
neuropathie heeft invloed op onder andere de stabiliteit en heeft invloed op het looppatroon.
Hiermee heeft het invloed op het valrisico en het ontstaan van drukplekken en pre ulcera. Om die
reden behoort de stemvork toch tot de standaard uitrusting van de RondOm podotherapeut.

Temperatuurmeter

Monofilament

Het opsporen van temperatuurverschillen is in het preventieve onderzoek van een diabetespatiënt
van groot belang. Een verschil van 2.2 graden wordt afwijkend bevonden en is veelal een eerste
teken van onderliggend lijden waarbij aanvullend onderzoek nodig is om de oorzaak hiervan te
kunnen bepalen. Omdat het ervaren van temperatuurverschillen met de handen onbetrouwbaar is
en daarnaast niet kan worden vastgelegd in cijfers heeft RondOm geïnvesteerd in temperatuurmeters
voor de podotherapeuten.

Het 10 grams mono filament wordt ingezet om de protectieve sensibiliteit te testen en telt mee in
het bepalen van de Sim’s classificatie en het zorgprofiel en is derhalve van belang in het diabetes
onderzoek.
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8.1. Cijfers
Het vergaren van
cijfers waarop
beleid kan worden
gemaakt is voor iedere
zorgverlener een
uitdaging.

8

Toekomst
visie
Dat we al een heel eind zijn met het neerzetten van een goede diabetes voetzorg
mag blijken uit vorig hoofdstuk, maar typerend voor RondOm Podotherapeuten is
dat we altijd net dat stapje meer willen nemen en ietsje meer vooruit willen denken.
Om die reden is dit laatste hoofdstuk gewijd aan hetgeen we nog willen bereiken
wat betreft de diabetische voetzorg die wij onze patiënten willen bieden.

8.2. Communicatie
8.2.1. Patiënt
communicatie
We hebben
geconstateerd
dat er binnen de
diabetespatiënten een
categorie is die we
kunnen indelen als de
‘hoge risico patiënt’.

Software werkt niet altijd zoals we zouden willen en
er wordt gewerkt met veel verschillende systemen
die niet allemaal met elkaar te synchroniseren zijn.
De komende jaren wil RondOm Podotherapeuten
steeds meer inzicht kunnen geven in het
gemiddeld aantal behandelingen (onderzoeken,
consulten, verrichtingen, huisbezoeken e.d.)
per zorgprofiel om te bezien of er een daling in
de benodigde zorgkosten mogelijk is door de
juiste zorg te verstrekken. Bij enkele specifieke
zorggroepen/omgevingen is dit inzicht er
momenteel al, wat heeft geresulteerd in proactief
beleid om het gemiddelde bedrag per zorgprofiel
wat nodig is en gecontracteerd is te verlagen.
Hiermee wordt gehoor gegeven aan de “triple
aim” gedachte die wordt nagestreefd en op het
voorblad te lezen is.
Deze patiënten moeten we extra attenderen op
de informatie die wij hen kunnen verstrekken en
wat hun eigen rol is in het voorkomen van grote(re)
voetproblematiek. We denken er nu aan om deze
patiënten te markeren in onze software, of dit
haalbaar is zal in 2017 worden uitgezocht i.s.m.
onze software leverancier. Daarnaast willen we in
2017 nagaan of het haalbaar en wenselijk is om
naast de reeds bestaande patiëntadviesraad
ook een diabetespatiëntenpanel op te starten
om dit vervolgens in 2018 te realiseren. Ons idee
hierbij is om 2 keer per jaar bijeen te komen en te
bespreken wat er beter kan in de praktijk, wat de
patiënt nog mist aan onze zorgverlening en welke
behoeftes er anderszins nog zijn.
Het is eerder al even genoemd: het
zelfmanagement van de diabetespatiënt.
Zelfmanagement (dus het zelf regelmatig in
de gaten houden van de gezondheid van de
voeten) is een belangrijk middel in de strijd tegen
voetproblematiek. Wij willen dit hulpmiddel
daarom actief onder de aandacht van de
patiënt houden en vooral ook bereikbaar maken.
Om dit te bewerkstelligen zal RondOm een
promotiecampagne voor het gebruik van de app
starten.

8.2.2. Interne communicatie
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Rondom Podotherapeuten blijft zich uitbreiden en
dat betekent veel nieuwe collega’s. Uiteraard willen
wij dat ook zij net zulke goede zorg kunnen leveren
als de podotherapeuten die al langer in dienst
zijn. Om dit te bewerkstelligen zal voor de nieuwe
collega’s een interne opleiding worden ontwikkeld
m.b.t. tot het vaststellen van zorgprofielen, maken
van individuele behandelplannen, hoe zorgprofielen
te verlagen enzovoort. Tevens zal worden ingegaan
op wondzorg: wat moeten de podotherapeuten
juist wel en juist niet doen op dit gebied en op
het gebied van communicatie naar andere
zorgverleners
binnen voetzorg
de keten.
Diabetische
in de basisverzekering |
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Bijlagen
•
•
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•
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•
•
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Bijlage 1

Abstracts literatuurlijst
Kosten effectiviteit DM voetzorg 2016
A shift in priority in diabetic foot care and research: 75% of foot ulcers are preventable
Bus SA, van Netten JJ.
Diabetes Metab Res Rev. 2016 Jan;32 Suppl 1:195-200. doi: 10.1002/dmrr.2738.
Te weinig aandacht gaat uit naar de preventie van diabetische voetproblemen. Voor iedere
gespendeerde euro aan preventie, is tien euro besteedt aan het genezen van wonden. Meer
aandacht dient uit te gaan naar wetenschappelijk onderzoek naar de preventie van diabetische
voetproblemen. Gezamenlijke met de implementatie van preventieve zorgprogramma’s voor
diabetische voetproblemen kan dit 75 tot 80% van de wonden in Nederland voorkomen.
Burden of diabetic foot disorders, guidelines for management and disparities in implementation in Europe: a
systematic literature review.
van Acker K, Léger P, Hartemann A, Chawla A, Siddiqui MK.
Diabetes Metab Res Rev. 2014 Nov;30(8):635-45. doi: 10.1002/dmrr.2523
Deze studie heeft de economische consequenties van diabetische voetproblemen, evenals de
consequenties
op het gebied van kwaliteit van leven in Europa onderzocht. Een systematische review
is uitgevoerd, waaruit gebleken is dat in Groot-Brittannië jaarlijks € 509 miljoen uitgegeven wordt
aan de complicaties van diabetische voetproblemen. Vijftig procent van deze kosten komen door
ziekenhuisopnames (41%) en de gelijktijdig uitgevoerde amputaties (9%). De kwaliteit van leven
bij patiënten met chronische wonden en diegenen die amputaties moeten ondergaan is zeer laag.
Aandacht dient uit te gaan naar preventieve zorg om de economische consequentie te reduceren
en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Resource utilisation and costs associated with the treatment of diabetic foot ulcers.
Prospective data from the Eurodiale Study.
Prompers L, Huijberts M, Schaper N, Apelqvist J, Bakker K, Edmonds M, Holstein P, Jude E, Jirkovska A,
Mauricio D, Piaggesi A, Reike H, Spraul M, Van Acker K, Van Baal S, Van Merode F, Uccioli L, Urbancic V,
Ragnarson Tennvall G.
Diabetologia. 2008 Oct;51(10):1826-34. doi: 10.1007/s00125-008-1089-6. Epub 2008 Jul 22.
Binnen het procespectieve cohortonderzoek Eurodiale zijn 821 patiënten geïncludeerd voor een
kostenanalyse. Hieruit blijkt dat de gemiddelde kosten voor het genezen van een ulcus tussen de €
10.000,- en € 20.000,- liggen. De kosten voor het genezen van een amputatie liggen 3 tot 4 keer
zo hoog.
Health-economic consequences of diabetic foot lesions.
Ragnarson Tennvall G, Apelqvist J.
Clin Infect Dis. 2004 Aug 1;39 Suppl 2:S132-9.
In deze studie zijn voor het eerst de kosten van de duurste diabetescomplicatie in kaart gebracht.
De totale directe kosten voor het genezen van een geïnfecteerd ulcus liggen op $ 17.500.
Afhankelijk van het amputatieniveau, liggen de kosten hiervan tussen de $ 30.000 en $ 33.500.
Het advies wordt gegeven om preventieve voetzorgprogramma’s op te zetten, vanwege de
kosteneffectiviteit.

Lower limb amputation in Northern Netherlands: unchanged incidence from 1991-1992 to 2003-2004
Fortington LV1, Rommers GM, Postema K, van Netten JJ, Geertzen JH, Dijkstra PU.
Prosthet Orthot Int. 2013 Aug;37(4):305-10. doi: 10.1177/0309364612469385. Epub 2013 Jan 17
In dit onderzoek is er een vergelijk gemaakt tussen twee onderzoeken in Noord-Nederland tussen
1991-1992 en 2003-2004, waarbij de incidentie van het aantal onderbeen amputaties of hoger
niet is verminderd. Dit was de te verwachten uitkomst, aangezien in deze tijdsperiode niet tot nauwelijks
aandacht is besteed aan de preventie van diabetische voetproblemen. Ook was preventieve
diabetische voetzorg in deze tijdsperiode geen basisverzekerde zorg, hetgeen veel patiënten ervan
weerhield om de podotherapeut en/of medisch pedicure periodiek te consulteren.
Delivery of care to diabetic patients with foot ulcers in daily practice: results of the Eurodiale Study, a
prospective cohort study
Prompers L, Huijberts M, Apelqvist J, Jude E, Piaggesi A, Bakker K, Edmonds M, Holstein P, Jirkovska A,
Mauricio D, Tennvall GR, Reike H, Spraul M, Uccioli L, Urbancic V, Van Acker K, Van Baal J, Van Merode F,
Schaper N.
Diabet Med. 2008 Jun;25(6):700-7. doi: 10.1111/j.1464-5491.2008.02445.x
De Eurodiale studie is een prospectief cohortonderzoek onder 14 ziekenhuizen in Europa (2 in
Nederland), waarbij 1232 patiënten met een wond geïncludeerd zijn. Uit de uitkomsten blijkt dat
de richtlijnen onvoldoende gevolgd worden, mede door organisatorische barrières en persoonlijke
voorkeuren in de toegepaste therapie. Actie is benodigd, welke vooral gericht is op de preventie
van diabetische voetproblemen.
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Bijlage 2

Werkwijze DM Voetzorg

Rol podotherapeut bij de diabetische voetzorg
Inleiding:

Patiënten vanaf een Sim’s 2 moeten volgens de richtlijn Diabetische voet 2006 regelmatig gecontroleerd
worden om wonden te voorkomen. Deze patiënten komen bij de podotherapeut. De podotherapeut,
die als casemanager optreed, maakt per patiënt een individueel behandelplan waarin verschillende
elementen staan opgenomen. In het behandelplan van de patiënt wordt minimaal opgenomen hoe vaak
medisch noodzakelijke voetzorg door een pedicure of podotherapeut nodig is, wat de oorzaak is dat er
risico’s zijn ontstaan en hoe deze zo veel mogelijk worden weggenomen.
Tijdens het jaarlijkse onderzoek worden de risico’s in kaart gebracht (mocht dit nog niet voldoende zijn
gebeurt door POH of HA) maar wordt met name aandacht gezocht waar de oorzaak ligt dat dit risico is
ontstaan en wordt bekeken of deze oorzaak kan worden weggenomen. Er is dus zowel aandacht voor
benodigde behandelingen als voor het voorkomen van onnodige behandelingen in het kader van zinnig
en zuinige zorg.
De controles bij de podotherapeut kunnen gebruikt worden om overige preventieve maatregelen te treffen,
zoals het geven van adviezen of het helpen bij gedragsverandering (bijv. uitvoeren voetinspecties).
Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende delen van het onderzoek en de controles bij de
podotherapeut.

Onderzoek

Wanneer de patiënt met Diabetisch Mellitus bij de podotherapeut komt zal een onderzoek gedaan worden,
waarna het zorgprofiel, de Sim-classificatie en het behandelplan wordt vastgesteld. Onderstaand de
minimale onderdelen die het onderzoek moet bevatten.

Anamnese

Het gesprek aan het begin van het onderzoek bevat de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contactreden + hulpvraag;
Ontstaan en duur van eventuele klachten;
Medische gegevens;
VAS-score bij pijnklachten;
Voorgeschiedenis en huidige status diabetes mellitus;
Functioneringsproblemen (o.a. loopafstand, neuropatische pijnen);
Andere (huidige en eerdere) hulpverlening;
Bevorderen en belemmerende factoren;
Verwachtingen / doel van de patiënt;
ndien van toepassing het PAV protocol.

Inspectie

Bevat het onderdeel zorgvuldig kijken, beoordelen en vervolgens registreren van:
• de locatie van eventueel verhoogde druk op dorsale en ventrale zijde bekijken,
• de aanwezige callusvorming;
• de kwaliteit van de huid en de nagels beoordelen;
• het beoordelen van de statiek van de voeten, benen en rug bij de staande en zittende patiënt; in
behandelstoel, op podoscoop en op drukmeetplaat
• eventuele afwijkende standen (klauw- of hamerstanden, infra-supraductus van de digiti) beoordelen.
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Palpatie

Er wordt gecontroleerd of er pijnlijke structuren in de voeten aanwezig zijn. Hierbij wordt de gehele voet
gepalpeerd:
• plantaire fascia,
• calcaneus,
• musculus tibialis anterior,
• musculus tibialis posterior,
• m. peroneus brevis,
• musculus peroneus longus,
• musculus flexor digitorum longus/brevis,
• musculus extensor digitorum longus/ brevis,
• musculus flexor hallucis longus / brevis,
• musculus extensor hallucis longus/ brevis,
• CM 1,2,3,4,5, intermetatarsaal 1 t/m5 en de digiti bdz

Neurologisch onderzoek

Met de 10 Gram Semmes-Weinstein monofilament wordt de protectieve sensibiliteit beoordeeld.
Voor de bepaling van de Sim’s/ zorgprofiel wordt CM 1, CM 5 en de hallux bdz. gecontroleerd.
Voor het podotherapeutische onderzoek de gehele voet gecontroleerd.
Waarbij de genoemde locaties worden aangevuld met de volgende locaties:
• digiti 3,
• CM 3,
• plantair metatarsale 1,
• plantair metatarsale 5,
• calcaneus plantair,
• dorsaal metatarsale 3.
Met de stemvork wordt de motorische sensibiliteit gecontroleerd. Deze wordt bij iedere test met de
stemvorkspanner op de juiste frequentie gebracht (128 HZ).
Deze wordt getest op:
• de laterale zijde van CM 5,
• de mediale zijde van CM 1,
• de laterale malleolus,
• de mediale malleolus en
• de tuberositas tibia bdz.
De patiënt geeft aan wanneer de trilling waarneembaar is en wanneer deze stopt. De stemvork wordt per
locatie 10 seconde geplaatst.

Vaatonderzoek

Er wordt gepalpeerd of de arterie dorsalis pedis en de arterie tibialis posterior bdz. waarneembaar zijn. Met
de doppler wordt naar de vaattonen van de arterie dorsalis pedis en de arterie tibialis posterior geluisterd.
Hierbij wordt geluisterd of er een mono-, bi of trifasisch signaal hoorbaar is. Er wordt gewerkt middels PAV
protocol NVvP. Op indicatie wordt een Enkel-Arm index uitgevoerd

Functie-onderzoek

Er wordt gecontroleerd of er sprake is van Limited joint mobility. Daarnaast wordt gecontroleerd of er sprake
is van een bewegingsbeperking of hypermobiliteit.
De volgende gewrichten worden getest:
• bovenste spronggewricht,
• onderste spronggewricht,
• midtarsaal gewricht,
• de metatarsphalangiaal gewrichten
• de digiti bdz.
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Aanvullend met eventueel een knie of heup onderzoek wanneer beperkingen aldaar zorgen voor verstoord
looppatroon.
Er vindt een passief en actief functie-onderzoek plaats, in belaste en onbelaste situatie.

Ganganalyse

Er wordt beoordeeld of er sprake is van een afwijkende dynamiek. Hierbij wordt ook gelet op een
afwijkend spoorlengte of –breedte en de hiellanding en afwikkeling van de voet. Daarnaast wordt middels
drukmeetanalyse apparatuur met de computer beoordeeld hoe het looppatroon is.
De volgende onderdelen worden meegenomen:
• Het beoordelen van de drukken in de verschillende voetsegmenten (voorvoet, middenvoet, achtervoet,
1e straal en tenen)
• Het uitvoeren van stabilometrie testen
• Het onderzoek naar piekdruk
• Beoordelen van de gaitline
• De ganganalyse wordt blootsvoets en met schoeisel gemeten.

Schoeninspectie

De pasvorm van de schoen wordt beoordeeld. Tevens wordt nagegaan of er sprake is van sufficiënt
schoeisel voor de patiënten. Hierbij wordt gelet op:
• de mate van toristijfheid van de schoen,
• stevigheid contrefort,
• buigpunt bij de voorvoet,
• stiksels/ naden,
• wreefsluiting.

Zelfmanagement

Beoordeling van zelfzorg capaciteiten en sociale status.
Beoordeling van
• Het niveau van bewustzijn,
• Mogelijk aanwezigheid dementie
• Aandachtsproblemen
• Geheugen
• Het vermogen om te gaan met (medische) aanbevelingen.

Conclusie

Na afloop van het onderzoek wordt de Sim-classificatie vastgesteld met het bijbehorende zorgprofiel.
Tevens wordt het behandeldoel en behandelplan geformuleerd. Hieronder volgt een overzicht van de
verschillende zorgprofielen waarin de patiënten ingedeeld kunnen worden.

Zorgprofiel
1
2

2
3
4
4
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Verlies protectieve sensibiliteit OF vaatlijden (Sim’s 1)
Verlies van protectieve sensibiliteit OF vaatlijden (Sim’s 1) in combinatie met een verhoogd risico op
huiddefecten en een verhoogd risico op drukplekken (ivm. een Fontaine 2B<classificatie,
nefropathie, het gebruik van prednison, immunosuppressiva, biologicals, chomotherapie of de
aanwezigheid van een limited joint mobility)
Mensen met verlies protectieve sensibiliteit EN vaatlijden (Sim’s 2)
Verlies protectieve sensibiliteit EN/OF vaatlijden waar sprake is van verhoogde druk (Sim’s 2)
Genezen ulcus of amputatie (Sim’s 3)
Inactieve-charcotvoet (Sim’s 2,3)
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In het behandelplan worden de volgende onderwerpen beschreven:
• Hoofddoel en hoofdtherapie;
• Secundaire doelen en therapieën;
• Prognose en verwachte behandeltermijn;
• Indien van toepassing VAS of % vermindering in bepaalde tijd;
• Bespreken behandelplan met patiënt en akkoordverklaring;
• Voorlichting aan patiënt ondersteund met voorlichtingsmateriaal;
• Therapiemogelijkheden binnen en/of buiten de podotherapie;
• Therapieplan (doel van de podotherapeutische zolen en de overige adviezen)

Controle bezoek

De controle is een korte check op risico’s ten gevolge van bijvoorbeeld neuropathie. Er zal een anamnese
plaatsvinden, het zelfmanagement wordt gestimuleerd en er worden adviezen gegeven. Het wordt per
patiënt beoordeeld welk onderwerp op dat moment extra aandacht behoeft. Onderwerpen welke aan
bod kunnen komen tijdens de controle:

Voetinspectie

Doel = Dagelijks voeten inspecteren en melden indien er bijzonderheden zijn.
De voeten worden geïnspecteerd op bijzonderheden. Daarnaast wordt de patiënt geïnstrueerd op het
uitvoeren van een voetinspectie. Wanneer de patiënt dit niet zelf kan uitvoeren wordt gekeken naar
een oplossing hiervoor. Hierbij kan eventueel een vergrotende spiegel op de grond, spionagespiegel
gebruikt worden. Of een partner / verzorgende wordt geïnstrueerd deze inspectie te gaan doen. Tijdens
het consult wordt hij/ zij geïnstrueerd om deze inspectie dagelijks te doen en waar hij/ zij op moet letten
(huidafwijkingen, wonden etc.)
Wanneer de patiënt aangeeft zelf een voetinspectie te kunnen doen worden de ogen beoordelen door
middel van een leeskaartje. Hiermee wordt inzichtelijk in welke mate de patiënt zelf afwijkingen kan zien.
Daarnaast wordt de lenigheid van de patiënt beoordeeld, waaruit opgemaakt wordt of de patiënt een
interdigitale voetinspectie kan uitvoeren.

Schoenconsult

Doel = Alle schoenen/ voet therapieën controleren die gedragen worden en bewustwording bij de patiënt
wat de beste schoenkeuzen zijn.
De pasvorm en functionaliteit van de schoenen van de patiënt worden gecontroleerd. Tevens wordt verteld
welke eigenschappen van schoenen voor de patiënt belangrijk zijn:
Lengte / breedte van de schoen;
• Locatie afwikkelpunt van de schoen;
• Mate van torsiestijfheid van de schoen;
• Stevigheid contrefort;
• Aanwezigheid van stiksels / naden welke drukpunten veroorzaken;
• Wreefsluiting;
• Hoogte teenbox;
• De vorm van de neus van de schoen;
• Het advies om schoeisel aan het einde van de dag te kopen (i.v.m. het dikker worden van de voet in de
loop van de dag).
• Met de drukmeetplaat een voetafdruk maken zodat locaties met hyperpressie zichtbaar zijn of
instabiliteit;
• Het gevolg van een instapschoen wordt uitgelegd.
Gaat de patiënt nieuwe schoenen kopen? Dan wordt geadviseerd in de winkel na te vragen of het
mogelijk is dat wanneer de schoenen niet goedgekeurd wordt tijdens een schoenconsult de patiënt deze
kan retourneren.
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Schoeninspectie

Doel = Voorkomen dat er een wond ontstaat doordat er iets in de schoenen aanwezig is wat niet
waargenomen wordt.
De schoen van de patiënt wordt beoordeeld op bijzonderheden waardoor ulcera kunnen ontstaan. Aan de
patiënt wordt verteld dagelijks de schoen te controleren voordat deze aangedaan wordt. Tevens wordt de
patiënt bewust gemaakt waarom dit belangrijk is bij een verminderde protectieve sensibiliteit.

Frequentie schoengebruik

Doel = Wanneer er sprake is van PAV en/ of PS wil je het lopen op blote voeten, sokken en slippers
voorkomen.
Er wordt nagegaan wanneer welke schoen gedragen wordt. Wanneer er sprake is van PAV en/ of PS
zal gestimuleerd worden niet op blote voeten te gaan lopen. Tevens wordt de patiënt bewust gemaakt
waarom dit belangrijk is bij een verminderde protectieve sensibiliteit.

Sokken

Doel = Zorgen dat de patiënt zo min mogelijk kans op wondjes heeft door het dragen van de juiste sokken.
Wanneer de patiënt insufficiënte sokken draagt waardoor ulcera kunnen ontstaan of het risico op  vallen
vergroot wordt zal dit met de patiënt besproken worden. Hierbij wordt gelet op de sluiting van de boord
(te strak waardoor deze afknelt of te los waardoor deze afzakt en de kans op vallen vergroot wordt), de
dikte en locatie van stiksels waardoor drukplekken kunnen ontstaan, het materiaal van de sokken (katoen
neemt vocht op), de pasvorm van de sok (te klein/ groot) en de dikte van het materiaal (geeft de sok geen
hyperpressie in de schoen?). Katoen is verstandiger t.o.v. polyester / nylon i.v.m. de vochtigheidsbalans
van de huid. Bij synthetische materialen is er meer kans op warmte, vochtigheid en wrijving waardoor
callusvorming ontstaat.

Huidverzorging/ insmeren huid

Doel = Actieve verzorging leidt tot vermindering kans op ulcera en betere zelfinspectie, doordat de
vochtigheidsgraad op celniveau verbeterd wordt en het hersteld de soepelheid en elasticiteit van de huid.
De kwaliteit van de huid wordt beoordeeld en er wordt nagegaan hoe de huid momenteel verzorgd wordt.
Aan de patiënt wordt geadviseerd de huid frequent te behandelen. ‘s avonds geeft de voorkeur i.v.m.
uitglijden en het kan intrekken ’s nachts.
De patiënt wordt bewust gemaakt waarom in wordt gegaan op de huidverzorging (soepelheid huid
verbeteren waardoor de kans op kleine scheurtjes/ kloven wordt gereduceerd).
Wordt de crème of zalf interdigitaal gebruikt? Dan wordt een (allpresan) foam geadviseerd i.v.m. maceratie
van de huid bij een crème of zalf.
Daarnaast wordt geadviseerd de huid niet met een zeep te wassen met alcohol of een parfum, maar juist
een Ph-neutrale zeep te kiezen. Voetenbadjes zorgen dat de huid uitdroogt. Vooral heet water droogt de
huid extra uit. Daarnaast wordt het afdrogen van de interdigitale ruimte besproken.
Wanneer er sprake is van mycose is het advies bij de apotheek advies te vragen voor de behandeling.
Omdat mycoseproducten een interactie aan kunnen gaan met bijvoorbeeld bloeddrukverlagers.
Enkele producteigenschappen:
• Vaseline/ Uierzalf bevat petroleum, dit trekt niet in de huid maar er blijft een gladde laag op de
huid aanwezig, waardoor de kans op uitglijden groot is en de huid onvoldoende een goede
vochtigheidsbalans krijgt. 7
• Een product met Lactic Acid (melkzuur) ontschilferd en bevorderd de aanmaak van nieuwe huidcellen,
verbeterd het vasthouden van het vocht in de huiden geeft meer elasticiteit.
• Foam van Allpresan heeft het voordeel dat ze snel absorberen, geen vettige laag achterlaten, ze
interdigitaal gebruikt kunnen worden en het materiaal van steunkousen niet aantasten.
• Producten met een parfum of alcohol drogen de huid uit.
• Lotion bij gewone huid, crème licht aangedane huid, zalf droge schilferige huid.
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Looppatroon

Doel behandelaar = Looppatroon, stabiliteit beoordelen en oorzaak van drukplekken/klachten herleiden.
Doel bij de patiënt = Bewustwording over het looppatroon, stabiliteit en link maken naar schoenkeuze.
Voorkomen wonden/vallen door foutief schoeisel.
Middels een drukmeetanalyse wordt een ganganalyse gedaan, welke met de patiënt bekeken wordt.
Hierop is de instabiliteit, drukplekken en / of overige bijzonderheden zichtbaar. Middels de loopanalyse
wordt de patiënt bewust gebracht van zijn/haar looppatroon en wordt de link naar schoenkeuze gemaakt.
Met de drukmeetanalyse wordt tevens een statische analyse gemaakt waarbij een stabilometriemeting
wordt gedaan.
De metingen gebeuren blootsvoets en met schoeisel, waardoor het effect van schoeisel gezien wordt.
Wanneer er sprake is van een LJM kan met o.a. de dynamische analyse de koppeling gemaakt worden met
het looppatroon. Daarnaast heeft een neuropathie ook invloed op stabiliteit/looppatroon.

Aanvullend onderzoek/therapie bij klachten

Doel = De oorzaak van de pijnklachten onderzoeken en adviseren/aanmeten therapie ter verlichting/weg
nemen van de klacht.
Tijdens een controle kan de patiënt ook voetklachten aangeven welke in de tussentijd ontstaan/ ervaren
zijn. Tijdens de controle wordt een onderzoek gedaan naar de oorzaak van de klachten. Tevens wordt een
therapie ontworpen om de klachten te laten reduceren.
Tijdens de controle worden de volgende onderzoek onderdelen gedaan:
• Anamnese, waarin extra vragen gesteld worden over de klacht;
• Inspectie in stand en in rust.
• Functie-onderzoek, passief en actief van alle gewrichten in de voeten, evt. aangevuld met een knie en /
of heup onderzoek.
• Palpatie, hierbij worden de diverse structuren in de voet gepalpeerd om differentiaal diagnoses uit te
sluiten.
• Ganganalyse met een drukmeetanalyse, waarbij de afwikkeling van de voet wordt beoordeeld op
afwijkingen, spoorlengte/ - breedte.
• Schoeninspectie, zijn de schoenen sufficiënt voor de patiënt of zijn deze van invloed op de klachten.
Waarbij naar de pasvorm, buigpunt, torsistijfheid, stevigheid contrefort, stiksels/naden en slijtage gekeken
wordt.
Na het onderzoek wordt de conclusie geformuleerd met het behandelplan en de bijbehorende doelen. Bij
therapie link leggen naar schoenkeuze, belasting/belastbaarheid, aanvullende therapie

Controle orthese / inlays

Doel = Tijdig vervangen of aanpassen van hulpmiddelen ter preventie van ulcera, druk en klachten.
Eerder aangemeten ortheses/ inlays worden beoordeelt of deze nog sufficiënt
zijn. Wanneer deze insufficiënt geworden zijn zal een nieuwe vervaardigd
worden.
Tijdens het consult wordt gestart met een anamnese waarin navraag gedaan wordt over het gebruik
en de ervaring van de inlays. Hierna worden de inlays en /of orthese geïnspecteerd en wordt de statiek
beoordeeld wanneer de patiënt op de inlays staat. Of wanneer de patiënt een orthese heeft wordt de
statiek met de orthese beoordeeld. Vervolgens wordt de orthese in onbelaste toestand beoordeeld.
Er vindt tevens een palpatie van diverse structuren in de voet plaats, een functie-onderzoek (passief en
actief), ganganalyse middels een drukmeetanalyse om afwijkingen in de afwikkeling te onderzoeken. De
gang analyse wordt met en zonder de orthese en / of inlays gedaan.
Indien de orthese / inlays als insufficiënt wordt gezien zal een nieuwe vervaardigd worden indien nodig.

Diabetische voetzorg in de basisverzekering | www.podotherapierondom.nl |

69

Bijlage 3

Vertraging in de behandeling van mensen met diabetes
voetulcus: patiënt of professional delay?
Monique Janssen, diabetespodotherapeut bij RondOm
podotherapeuten* ; Margreet van Putten, arts/
onderzoeker**;
In 2015 zijn, mede door de veranderde vergoedingsregels,
alle patiënten met Diabetes Mellitus in de 1e lijn gescreend
op voetcomplicaties. (Diabetes)Podotherapeuten,
als erkende experts voor het vaststellen van medisch
noodzakelijke voetzorg en het bepalen van een
individueel behandelplan, zien door deze maatregel
vrijwel alle risicopatiënten met een Simm’s2 of 3 klasse
(= hoog of zeer hoog risico op een ulcus). Tijdens deze
consulten viel op dat er regelmatig sprake is van onder
behandeling en gemiste ulcera.
Inleiding
Van alle mensen met diabetes ontwikkelt 2-3% een ulcus1,3.
Van deze 2-3% moet ongeveer 15% een amputatie
ondergaan1,13,15. Niet alleen leidt dit tot verminderde
mobiliteit, al of niet tijdelijk, maar ook tot vermindering
van de kwaliteit van leven1. Daarnaast zijn de kosten voor
een ulcus hoog, zonder amputatie 17.000 euro en in geval
van een amputatie ongeveer 32.000 euro.1,4 Daarmee zijn
voetulcera de duurste complicatie van diabetes mellitus.
Tot op heden is het onbekend hoeveel mensen met
diabetes en voetproblemen onderbehandeld worden,
hetzij omdat zij zich zelf onttrekken aan behandeling, of
omdat er vertraging zit in de verwijzing van hen naar de
juiste professional.
Dit heeft geleid tot de vraagstelling:
Waardoor ontstaat een behandeldelay bij diabetes
patiënten met zorgprofiel 4 en een (recidiverend) ulcus?
Methode
Binnen alle 96 praktijken met 46 podotherapeuten
retrospectief inventariserend onderzoek gedaan. Alle
statussen van diabetes patiënten met Zorgprofiel 4 in
2015 zijn daartoe geanalyseerd. Specifiek is genoteerd
hoeveel diabetes patiënten in 2015 een ulcus hebben
doorgemaakt, hoe de behandeling is verlopen en of men
zich presenteerde met een ulcus bij het eerste consult.
De inclusiecriteria zijn:
Aanwezigheid Diabetes mellitus in combinatie met
zorgprofiel 4 in 2015,
De patiënt is voor een onderzoek/ screening in 2015 bij
Rondom Podotherapeuten geweest.
De exclusiecriteria zijn:
Diabetes mellitus patiënten met zorgprofiel 4, waarbij in
2015 een wondje aanwezig is geweest met een genezing
binnen 2 weken.1
Theoretisch kader
Ontstaan van ulcera
Wanneer er sprake is van een voetdeformiteit,
verminderde protectieve sensibiliteit en/of inadequaat
looppatroon wordt de huid overbelast en kan een
ulcus ontstaan. 1-3,12,14 Structurele abnormaliteiten zoals
klauwtenen, holle voet of een Charcotvoet verhogen de
plantaire drukken, hetgeen bijdraagt aan ulceratie.1-3,11,

70

Polyneuropathie, infectie, perifeer arterieel vaatlijden
(PAV), voetdeformiteiten, een verhoogd BMI (Body Mass
index), limited joint mobility (LJM), een amputatie, een
doorgemaakt ulcus en te krappe schoenen verhogen het
risico op een ulcus.1-3, 5-7,14 Daarnaast kan het gebruik van
zelfzorgmiddelen voor het verwijderen van callus of een
verruca een ulcus veroorzaken door aantasting van het
gezonde weefsel.15
12,14

Recidiverende ulcera.
Wanneer er een ulcus doorgemaakt is er grote kans op
een recidief. 1,4-10,12,14 Dorresteijn e.a. (2012) hebben in een
Cochrane review gedocumenteerd, dat wanneer men
een ulcus heeft doorgemaakt heeft er 70% kans is op een
nieuw ulcus binnen 5 jaar. 4 Andere auteurs vonden in een
retrospectieve studie, dat 40% (± 4 maanden) opnieuw
een ulcus door maakt met name als er zowel sprake is van
neuropathie als perifeer arterieel vaatlijden (PAV).12-14
Vertraging in de behandeling van een diabetisch
voetulcus
Diverse onderzoekers beschrijven de factoren, die een
snelle behandeling van ulcera bevorderen: ulcus in de
voorgeschiedenis, het hebben van een zorgverzekering,
goede woonomstandigheden, hoog inkomen en een
hoger onderwijsniveau.1,3,16,17 Oorzaken welke gezien
waren voor een patiëntvertraging waren: onvoldoende
voetinspecties door de patiënt, onvoldoende follow-up
met artsen, onvoldoende voeteducatie ontvangen en
onvoldoende kennis over het gevaar van voetlaesies of
het herkennen van de verkeerde signalen.16,17
Sanders et al (2013) beschrijven, dat vertraging in het
behandelproces aan de patiënt of de behandelaar
kan liggen16-18. Zij concludeerden, dat neuropathie de
grootste oorzaak was voor vertraging van het zoeken van
medische hulp. Een andere conclusie die werd getrokken
was, dat er vaak erg veel zorgverleners zich bemoeien
met het traject tussen het ontstaan van een ulcus en de
behandeling. Dit kan vertragend werken: hoe korter de
lijnen, hoe sneller en effectiever een ulcus behandeld
kan worden. In dit onderzoek werd door zorgverleners
verschillende oorzaken genoemd voor vertraging:
werkdruk, andere prioriteit, ziektes in de praktijk, tekort
aan materialen voor de basis zorg en/ of een inadequate
houding van zorgverleners.16
Educatie
Verschillende onderzoekers hebben aangegeven dat
‘patient awareness’ een belangrijke factor is in een
snelle en adequate ulcusbehandeling. Hoe meer de
patiënt weet over de voetcomplicaties, hoe beter de
genezingstijd.1,3,4,6,16,18 Sanders e.a. (2013)16 constateerden,
dat niet alle behandelaars voldoende geschoold zijn,
waardoor een behandelaar onbewust minder bekwaam
kan zijn.
Resultaten retrospectief onderzoek Rondom
Podotherapeuten
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In 2015 waren 4142 patiënten van alle 96 vestigingen
van Podotherapie Rondom geregistreerd als patiënt met
Diabetes Mellitus met zorgprofiel 1,2,3 of 4. In 2015 zijn 538
patiënten met zorgprofiel 4 (13%) geregistreerd, waarvan
bij 145 patiënten een actief ulcus aanwezig was (27%).
De gemiddelde bestaansduur van het ulcus was 3 weken.
51% van de patiënten met een ulcus niet kon aangeven
hoe lang het ulcus aanwezig was op het moment van het
1e consult bij de podotherapeut in 2015.
Van deze 145 patiënten werden 64 patiënten reeds
behandeld (naar mening van de patiënt) door een
andere discipline, soms waren meerdere disciplines
ingeschakeld. Er werd 42 keer een gekwalificeerde
professional genoemd als behandelaar (29x
diabetesvoetenteam 2e lijn, 11x huisarts, 2x
wondconsulent) en 75 keer een niet-gekwalificeerde
behandelaar (53x pedicure en 22x thuiszorg). Echter,
de grootste groep patiënten heeft aangegeven, dat het
ulcus op het moment van screening niet behandeld werd
(56%, n=81).
Discussie
In meerdere publicaties 1-3,15-17 is aangegeven dat er
behandelvertraging bij de patiënt kan ontstaan door
onvoldoende voetinspecties en kennis over alarmerende
signalen. Deze onderzoekers constateren, dat dit in dit
onderzoek eveneens het geval kan zijn én dat hetzelfde
kan gelden voor alle professionals, die de voet regelmatig
ter hand nemen. Naar mening van deze onderzoekers is
continue educatie van zowel patiënten en hun naasten,
alsmede van professionals lijkt zeer noodzakelijk.
In dit onderzoek was de bestaansduur van het ulcus
gemiddeld 3 weken bij het 1e consult, echter in 51% van
de ulcera bleef dit onbekend. Dit lijkt in overeenstemming
met de literatuur op dit punt Sanders et al constateerden
bij 20% een behandelvertraging van 2 weken of langer.
Dit komt overeen met de bevindingen van het onderzoek
in Engeland en Wales18, waarbij 20% van de patiënt pas
na 2-8 weken gezien werd in de tweede lijn. Echter, of dit
‘patient delay’ of ‘professional delay’ betrof kon niet uit
worden opgemaakt.
Gezien de hoge kosten voor behandeling van ulcera en
amputatie is het raadzaam om de vertraging van de
behandeling verder te minimaliseren. Om dit te kunnen
realiseren zullen (voet)professionals sneller en meer ruimte
in hun agenda moeten reserveren om acute ulcera te
kunnen zien.
Op het moment dat bij de 145 geconstateerd ulcera
door de podotherapeut, werden 64 al behandeld, soms
door meerdere behandelaars. Opvallend is dat 75 keer
een niet gekwalificeerde behandelaar benoemd is als
ulcusbehandelaar. Het is bijzonder dat een pedicure of de
thuiszorg de behandelaar van een ulcus is, omdat deze
daartoe niet zijn opgeleid. Echter, het kan ook zijn dat dit

de ervaring is van de patiënt, omdat de pedicure wel
voetzorg uitvoert, maar wellicht geen ulcusbehandeling
doet. In de beleving van de patiënt kan dit hetzelfde zijn.
Dit dient naar mening van deze auteurs altijd nagegaan
te worden.
Opvallend is, dat bij 6% het ulcus ontdekt is door een
pedicure, die de patiënt niet direct heeft doorverwezen
naar de huisarts. Er moet wel worden nagegaan
waarom men niet heeft doorverwezen. Immers, soms
weigeren patiënten zelf naar een andere behandelaar
te gaan. Dan is er sprake van ‘patient delay’ en niet van
‘professional delay’.
In de CBO richtlijn voor de diabetische voet1 wordt
aangegeven dat bij een wond zonder genezingstendens
binnen 2 weken er doorverwezen dient te worden naar
een multidisciplinair team naar de tweede lijn. Op diverse
plekken in Nederland zijn deze voorzieningen aanwezig.
Echter is het helaas niet mogelijk om op alle locaties te
kunnen verwijzen naar een multidisciplinair tweedelijns
diabetes voetenteam. Hierdoor zal de podotherapeut
bij een voetulcus als spil in de voeten gezondheidzorg
de coördinatie van de verwijzing naar de juiste specialist
in de 2e lijn op zich moeten nemen. Dit is niet op alle
plaatsen in Nederland eenduidig geregeld, hetgeen wel
noodzakelijk is.
De ontdekte ulcera door de podotherapeuten waren
voornamelijk op de digiti gelokaliseerd (64%, n=111).
Uit de literatuur blijkt, dat 70%-77% van de ulcera in
de voorvoet aanwezig is. In deze studie was bij 84%
het ulcus gelokaliseerd in de voorvoet. De meest
.beschreven oorzaak hiervoor is insufficiënt schoeisel 1-3,6,7
Een andere oorzaak voor het ontstaan van ulcera op
de digiti aanwezig is een distaal trauma. Een goede
beschermende schoen zou dit kunnen voorkomen naar
mening van deze auteur. Educatie speelt hierin een
belangrijke rol.4-7,9

Conclusie

Met dit onderzoek is een antwoord gezocht op de vraag:
Waardoor ontstaat een behandeldelay bij diabetes
patiënten met zorgprofiel 4 en een (recidiverend) ulcus?
Dit retrospectief, inventariserend onderzoek wijst uit dat
er een aanzienlijke behandeldelay bestaat bij diabetes
patiënten met een ulcus in een grote populatie. Deze
is deels veroorzaakt door de patiënt zelf, deels door de
(laat) ingeschakelde professionals.
Deze auteurs menen dat met dit onderzoek aangetoond
is, hoe belangrijk het jaarlijkse voetonderzoek is bij alle
diabetespatiënten en bij patiënten met Simm’s 2 en hoger
(zorgprofiel 2-4) in het bijzonder. Daarmee wordt een
betere voetzorg en daling van het aantal voetulcera en
amputaties nagestreefd.
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Bijlage 5

Onderzoek naar zorgprofielen bij diabetes patiënten

Zinnige zuinige zorg staat centraal zeker als het gaat
om de diabetische voetzorg. De zorgkosten zijn de
afgelopen jaren fors gestegen door het instellen
van de zorgprofielen. Het naar beneden kunnen
bijstellen van de zorgprofielen na opvolging met
succes van adviezen en therapieën is het best
wenselijke voor een goede voetgezondheid, het
verlagen van de risico’s op ulcera en amputaties en
het direct verlagen van de zorgkosten.
De podotherapeut is de spil in het web als het gaat
om het opstellen van het persoonlijke behandelplan
voor de diabetespatiënt en het monitoren van
de effecten van het opvolgen van adviezen en
therapieën.
Om een inzicht te krijgen in hoeverre diabetes
patiënten adviezen opvolgen en hoeveel
zorgprofielen naar beneden bijgesteld kunnen
worden is een enquête opgesteld. In deze enquête
wordt naar de inzichten en expertise van de
podotherapeut gevraagd door middel van een
serie aan meerkeuze en open vragen.
De enquête is online aangeboden aan de
podotherapeuten werkzaam bij Rondom
podotherapeuten van 9-2-2017 tot 10-4-2017. In
totaal hebben 41 podotherapeuten allen werkzaam
bij Rondom podotherapeuten de enquête ingevuld.
In totaal is de enquête 322 keer ingevuld.
De patiëntengroep waarover de enquête is
ingevuld bestond voor 58% uit mannen en 42% uit
vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 72,5 jaar
woonachtig in diverse regio’s in Nederland.
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De verdeling in de Sim’s classificaties binnen de
patiëntengroep was als volgt: 18% Sim’s 1, 60% Sim’s
2, 22% Sim’s 3. De verdeling van de zorgprofielen
binnen de patiëntengroep was als volgt: 3%
zorgprofiel 1, 21% zorgprofiel 2, 54% zorgprofiel 3, 22%
zorgprofiel 4.
Als gekeken wordt naar de zorgprofielen per Sim’s
classificatie is de onderverdeling als volgt:
Sim’s 1 zorgprofiel 1 17%, Sim’s 1 zorgprofiel 2 83%.
Sim’s 2 zorgprofiel 2 10%, Sim’s 2 zorgprofiel 3 90%,
Sim’s 2 zorgprofiel 4 0%.
Sim’s 3 zorgprofiel 4 100%.
Er is aangegeven dat bij 33% van de patiënten
waarvoor de enquête is ingevuld het zorgprofiel
naar beneden bijgesteld kan worden na opvolging
van adviezen en/of therapieën.
Binnen zorgprofiel 2 wordt verwacht dat bij 12% het
zorgprofiel omlaag kan, bij 71% wordt aangegeven
dat het zorgprofiel niet omlaag kan aangezien er
geen sprake is van drukplekken en er dus factoren
aanwezig zijn die niet te beïnvloeden zijn waardoor
het zorgprofiel niet omlaag kan.
Gekeken naar zorgprofiel laat dit zien dat bij 56%
verwacht wordt dat het zorgprofiel omlaag kan na
opvolging van adviezen en therapieën.
Hierop aansluitend is het van belang hoe groot de
kans geacht wordt dat adviezen en therapieën
daadwerkelijk opgevolgd zullen worden aangezien
dit bepaald of de voetgezondheid verbeterd en het
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zorgprofiel werkelijk omlaag bijgesteld kan worden.
Voor alle zorgprofielen samen wordt gezien dat in
15% de kans zeer klein wordt geacht, in 34% wordt
de kans 50% geschat en in 51% wordt de kans zeer
groot geschat dat adviezen opgevolgd worden.
De redenen die podotherapeuten aangeven
waarom patiënten de gegeven adviezen eventueel
niet op zullen volgen lopen uiteen en zijn divers. De
meest voorkomende redenen zijn: Ziet de noodzaak
er niet van in, financieel, taalbarrière, afhankelijkheid
van anderen.
Bij ongeveer 72% blijkt dat het begrijpen van de
noodzaak van het opvolgen van de adviezen
en therapieën het probleem is. Opmerkelijk is dat
bij maar 4% de reden is dat de Nederlandse taal
niet goed gesproken en begrepen wordt door de
patiënt. Bij 10% zouden de financiële kosten de
beperkende factor zijn in het al dan niet op kunnen/
willen volgen van adviezen en/of therapieën.
Binnen zorgprofiel 3 lijkt op basis van deze gegevens
de meeste winst te behalen in het naar beneden
kunnen bijstellen van de zorgprofielen, dit wordt
logisch bevonden aangezien dit het zorgprofiel is
waarbij drukplekken aanwezig zijn die bepalend
zijn voor het zorgprofiel en waar de podotherapeut
met adviezen en therapieën veelal invloed op uit
kan oefenen. Gekeken naar de redenen waarom
adviezen eventueel niet opgevolgd worden komt
er naar voren dat dit over het algemeen te maken
heeft met de motivatie van de patiënt. In een
grote groep is er sprake van neuropathie, deze

neuropathie zorgt ervoor dat de diabetes patiënt
minder of niets voelt aan een deel of de gehele
voeten. Doordat hierdoor de pijnprikkel minder hevig
doorkomt of zelfs uitblijft zal er minder of geen hinder
ondervonden worden aan drukplekken of andere
gezondheidsproblemen met de voeten waardoor
het risico is dat patiënten door blijven lopen en
hierdoor ulcera ontwikkelen die uiteindelijk kunnen
leiden tot een infectie of amputatie van een deel
van de voet, de gehele voet of zelfs een deel van
het been. Juist bij deze groep is het ontzettend
belangrijk dat zij wel de gevaren inzien van een
slechte voetgezondheid en dat zij er alert op zijn.
Podotherapeuten en ook andere specialisten in de
voetgezondheidszorg geven deze gevaren altijd
goed aan bij de patiënten met een hoog risico
echter worden deze niet altijd als zodanig opgevat
bij de patiënt dat deze er zelf ook de ernst van
inziet en zijn leefstijl en gewoonten hierop bij gaat
stellen in het eigen voordeel van de patiënt ten
aanzien van gezondheid. Hierbij wordt zeer duidelijk
dat het motiveren van de patiënt ten grondslag
ligt aan het succesvol kunnen handelen binnen de
diabetische voetzorg. Het goed toe kunnen passen
van motivational interviewing door zorgverleners die
zich bezighouden met de diabetische voetzorg zal
hierbij onmisbaar zijn.
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Bijlage 6

Gedragsverandering en motivational interviewing

Gedragsverandering
De CBO richtlijn van de Diabetische Voet beschrijft
vijf hoekstenen in de preventie van een voetulcus,
waarbij follow-up en educatie 1 onderdeel is. Het
doel van educatie is de zelfzorg en het gedrag
te verbeteren om voetulcera te voorkomen.
Educatieprogramma’s zijn gericht op kennis en
gedrag. Hierin worden niet de emotionele reacties
op complicaties meegenomen of het begrijpen van
de ziekte en de gevolgen hiervan. Er is onderzoek
gedaan naar verschillende vormen van educatie.
Echter is hier helaas geen significant verschil aan
getoond in de preventie op (recidiverende) ulcera.
Tijdens de voetcontrole meten we verschillende
dingen en leggen dit ook uit aan de patiënt.
Daarnaast wordt tijdens de controle de zelfzorg
gestimuleerd (bijv. voetinspectie/ verzorging). Echter
wanneer dit 1x verteld wordt wil het niet zo zijn dat
de patiënt de informatie na een aantal weken/
maanden exact kan herhalen. Hierdoor zijn de
verschillende controles bij de podotherapeut van
belang. Wat hebben we de vorige keer onderzocht?
Wat was de uitslag? Wat betekend dit voor u? Wat
kunt u zelf doen om wonden te voorkomen? etc. Dit
soort vragen kun je in de controle meenemen, om
de patiënt zelf mee te laten denken in de controle.
Hierbij is er een minder passieve houding van de
patiënt aanwezig. Met passief bedoel ik dat wij
meten en vertellen wat hij wel / niet mag doen. Op
dat moment leg je alleen maar regels op. Bij het
actief meedenken met de behandeling van de
patiënt zal de patiënt ook meer geprikkeld raken om
veranderingen aan te brengen, te begrijpen wat er
aan de hand is (oorzaak- gevolg) .
Merk je tijdens de controle dat iemand bepaalde
schoenen niet aan kan of andere adviezen niet
opvolgt. Probeer dan ook na te gaan wat de
belemmerende factor is. Ga er niet standaard vanuit
dat de patiënt niet wil, misschien wil deze wel maar
is er een barrière waarom het niet lukt. Ik neem jullie
graag even mee naar de psyche/ gedrag van een
patiënt. Hiermee wil ik ook graag antwoord geven
op de vraag; “Waarom moet ik die patiënt een paar
keer per jaar terug zien? Ik heb net toch verteld
waar hij/ zij op moet letten?”
Er zijn verschillende modellen op internet te
vinden over gedragsverandering. Deze hebben
voornamelijk de volgende elementen beschreven:
• De opvattingen welke iemand heeft met
betrekking tot het gedrag of bijvoorbeeld de
gezondheid.
• Het erkennen van het probleem door diegene
welke van gedrag moet veranderen.
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•
•
•
•
•
•

De mate van zelfcontrole van iemand.
Barrières welke iemand kan ervaren om tot
gedragsverandering over te gaan.
De mate van gevoeligheid van iemand om het
gedrag te veranderen.
De voordelen welke de gedragsverandering
meebrengt inzien.
De invloed van de sociale omgeving op iemand.
De intentie en motivatie van iemand om gedrag
te veranderen.

Bij het Trans Theoretical Model (TTM) worden
verschillende psychologische theorieën gebruikt.
Er wordt gekeken of iemand klaar is voor een
verandering en naar zijn / haar motivatie om te
veranderen. TTM is een dynamisch proces welke
6 verschillende fasen van gedragsverandering
beschrijft waarin iemand zich kan bevinden.
Iemand kan de verschillende fasen goed
doorlopen oplopend naar fase 6, maar iemand
kan ook terugvallen in de voorgaande fase, dit een
onderdeel van de verandercyclus. Een terugval
kan komen door schuldgevoel, het verlies van
zelfvertrouwen, terugvallen in oude gewoontes of
het oude gedrag wordt in stand gehouden. Hierdoor
is het belangrijk met de patiënt te kijken naar de
punten waar een hoog risico ligt op terugval.
Om het huidige gedrag te veranderen
wordt gekeken naar de fase waarin iemand
op dat moment zit. Bij aanvang van het
gedragsveranderingsproces zit niet iedereen in
fase 1. Iemand kan bij aanvang van het proces ook
bijvoorbeeld in fase 2 starten. De interventie wordt
aangepast op de fase waarin iemand zit.
De verschillende fases van TTM zijn als volgt:
1: Pre-contemplatieve fase
In de eerste fase denkt iemand niet na over zijn
gedrag. Daarnaast wordt gedacht dat diegene
geen controle heeft op het gedrag of iemand is
onvoldoende geïnformeerd over het effect van het
huidige gedrag.
Wanneer iemand in fase 1 zit en geen motivatie
krijgt voor verandering zal iemand in fase 1 blijven.
Daarnaast zijn niet alle patiënten er klaar voor om
actiegerichte strategieën te gebruiken om naar een
volgende fase te gaan en iemand moet ook bereid
zijn om het huidige gedrag te willen veranderen.
2: Contemplatieve fase (overwegende fase)
In deze fase realiseert iemand dat er een
verandering nodig is, waarbij het idee ontstaan is om
het huidige gedrag te gaan veranderen. Daarnaast
wordt ook het voordeel van de verandering
ingezien.
Deze fase kan gemiddeld minder dan 1 maand tot 6
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maanden duren.
3: Voorbereidingsfase
In de voorbereidingsfase is iemand klaar voor de
verandering en wordt er een plan gemaakt voor de
verandering. Hierbij wordt onderzocht tegen welke
problemen aan gelopen gaat worden. Waarna een
oplossing voor deze problemen wordt bedacht.
Deze fase duurt doorgaans maximaal 1 maand.
4: Actie fase
Concrete handelingen om de gewenste doelen te
bereiken worden gerealiseerd binnen 6 maanden.
Er is nog wel kan dat iemand terug valt in oude
gewoonten tijdens deze fase.
5: Consolidatiefase
Wanneer iemand het gewenste gedrag meer dan
6 maanden volgehouden zonder terug te vallen
in oude gewoontes dan spreekt men van de
consolidatiefase.
6: Eindfase
Wanneer iemand gedurende een langere periode
van ongeveer 5 jaar geen neiging krijgt om terug te
vallen in het oude gedragspatroon dan zit men in de
eindfase van de gedragsverandering.
De verschillende fasen zijn gericht op de verbetering
van de zelfcontrole/ zelfredzaamheid van iemand.
Hoe lang elke fase duurt varieert per persoon. De
omgeving van iemand, de cognitieve vaardigheden
en ervaring met het nieuwe gedrag beïnvloeden of
je naar een volgende fase kan gaan.
Daarnaast is het ontvangen van informatie is in
elke fase belangrijk. In de eerste fase geeft het
achtergrondinformatie en in een later fase is het
nodig om barrières of problemen te overwinnen.
Om iemand naar een volgende fase te helpen zijn
er verschillende strategieën en technieken die men
gebruikt :
De kennis welke iemand heeft over het probleem
vergroten.
Nagaan hoe iemand over zichzelf denkt met
betrekking tot het probleem.
Het vergroten van het zelfvertrouwen van iemand en
het vertrouwen in de mogelijkheid tot verandering
vergroten.
Alternatieven voor het huidige probleemgedrag
creëren.
Vermijden of tegengaan van stimulerende factoren
die het probleemgedrag uitlokken.
De ondersteuning van de zorgverlener(s) leren
accepteren en hiervan gebruik van leren te maken
tijdens de gedragsverandering.
Het leren uit van gevoelens en ervaringen over het
probleemgedrag en de mogelijke oplossingen.
Evalueren welk effect het verbeterde gedrag heeft
op de directe omgeving van iemand.

Vergroten alternatieven voor niet probleemgedrag
in de maatschappij.
Wanneer de gedragsverandering niet lukt
Bij falen van gedragsverandering zijn er verschillende
oorzaken. Helaas is een behandelaar ook
een oorzaak. De reden kan zijn: onvoldoende
kennis, onvoldoende kennis richtlijnen,
communicatiemethoden van de behandelaar
(bijv. te licht doen over het probleem wanneer je
het uitlegt, dat het allemaal wel mee valt bijv.),
onvoldoende het probleem welke de patiënten
aankaart serieus nemen, onvoldoende tijd voor de
behandeling.
Daarnaast kunnen bij patiënten ook oorzaken liggen
waarom iets faalt:
• Onvoldoende motivatie om te veranderen
• Psychische problemen (depressie/ angst)
• Stress
• Negatieve emoties, zoals: boosheid, ontkenning
• Diabetes specifieke problemen beïnvloeden het
gedrag.
• Onvoldoende steun van de naaste omgeving.
• Onvoldoende kennis van de aandoening of
het effect van de risicofactoren. Echter zorgt
een goede kennis niet altijd tot risico verlagend
gedrag.
• Religie/ cultuur welke bijvoorbeeld effect
hebben op het eet- en drinkgedrag of
beweging en het geloof over gezondheid in het
algemeen. Er kunnen religieuze of traditionele
gedachten zijn die in contrast staan met de
wetenschappelijke gezondheidszorg.
• De eigen gedachten van de patiënt over de
ziekte, wat iemand voor zichzelf wel of niet
belangrijk vindt.
• Co-morbiditeiten zoals Astma, lage rugklachten,
Reumatoide Artritis, waardoor de zelfzorg /
voetinspectie belemmert wordt.
• Kosten welke de gedragsverandering met zich
mee brengt, zoals duurder eten, het transport
van en naar een behandelaar, de medische
kosten welke de ziekte met zich meebrengt
(consultkosten van behandelaars/ medicatie).
De diagnose diabetes heeft ook een grote
impact. De onbekendheid van diabetes en haar
gerelateerde complicaties hebben direct invloed
en een patiënt. Daarnaast is er vaak ontkenning,
boosheid na het horen van de diagnose, financiële
stress (bang voor de kosten) afzet naar de ziekte of
juist overgeven aan de ziekte.
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Bijlage 7

Toegankelijkheid van Zorg:
Gecontracteerde pedicures per woonplaats

2015
Plaats
Achterveld
Almere
Ameide
Amersfoort
Amsterdam
Baambrugge
Baarle Nassau
Baarn
Barneveld
Biddinghuizen
Blaricum
Breukelen
Bunschoten/
Spakenburg
Bussum
De Meern
Dronten
Ede
Ederveen
Eemnes
Eindhoven
Enspijk
Ermelo
Everdingen
Groessen
Haaften
Harderwijk
Harmelen
Harskamp
Heerjansdam
Heinenoord
Hendrik I. Ambacht
Herveld
Hierden
Hilversum
Hoevelaken
Hoogland(erveen)
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Pedicure met
aantekening
Diabetische Voet
36
1
22
5
1

1
1
1
4
5
6
9
1
4
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
7
3
5

Medisch
Pedicure

Pedicure +
/ Medisch
Pedicure i.o.

16

2
1

7
7
1
2
1
1

Onbekend
1
1

1

1
6
1
1
2
2
1
6
3
1

1

1

8

2
1
4
1
2
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1

1

1
1

Totaal
2
54
1
30
12
1
1
2
2
2
1
2
6
6
7
8
11
1
5
12
1
9
1
1
1
9
1
1
1
2
1
1
1
11
5
7

Huizen
Kockengen
Kootwijkerbroek
Laren
Leerdam
Lelystad
Leusden
Loosdrecht
Lunteren
Maarn
Maarssen(broek)
Maasdam
Mijdrecht
Mijnsheerenland
Montfoort
Naarden
Nieuw-Beijerland
Nieuwegein
Nieuwerbrug
Nijkerk(erveen)
Numansdorp
Oosterbeek
Oosterdorp
Oud-Beijerland
Oud-Zuilen
Purmerend
Putten
Puttershoek
Renkum
Renswoude
Rhenen
's Gravendeel
Scherpenzeel
Soest
Spakenburg
Strijen
Stroe
Swifterbant
t Harde
Uithoorn

6
1
2
1
1
11
9
4
2
1
9
1
3
1

1
7
1
2
3
1
1
5
1
1
1
1

2
3
3
1
2
1
2
2

3
1
1
1
7
8
1
2

1

1

1
1
1
1

1
6
2
1
3
1
2
1
2
2
4
3
1
1

1

1

10
2
3
1
2
18
18
5
4
1
10
1
4
2
1
1
1
8
1
8
5
2
1
8
1
1
3
2
1
2
2
2
7
6
2
3
1
2
2
1
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Utrecht
Veenendaal
Veldhoven
Vinkeveen
Vleuten
Voorthuizen
Vreeland
Wageningen
Wekerom
Westmaas
Woerden
Woudenberg
Zeewolde
Zegveld
Zwartebroek
TOTAAL

2016
Plaats
Abbenbroek
Achterveld
Almere
Amersfoort
Amsterdam
Arkel
Asperen
Baarle Nassau
Barneveld
Bennekom
Benschop
Bergambacht
Biddinghuizen
Bodegraven
Boskoop
Breukelen
Broek in Waterland
Bunschoten/
Spakenburg
Bussum
Dalem
80

7
4
11
2

1
1
4
7
1
1
262

Pedicure met
aantekening
Diabetische Voet

25
22
9
1
2
1
5
1
1
1
1
4
2
2
2
1
1

5
4
3
1
1
2
1

12
8
14
1
3
2
1
1
1
1
4
7
2
1
1

1

1
1

156

Medisch
Pedicure

10

Pedicure +
/Medisch
Pedicure i.o.

1
3
11
8
7
2
1
6

3

1
1
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Onbekend

1
1
1

1

1

1
6

5

1
2

433

Totaal
1
3
37
32
18
3
2
2
11
2
1
1
2
7
2
3
1
10
1
1

de Kwakel
De Meern
Diemen
Driemond
Dronten
Ede
Ederveen
Eemdijk
Eindhoven
Elspeet
Elst (Utrecht)
Enspijk
Ermelo
Giessenburg
Gorinchem
Groessen
Haaften
Hagestein
Harderwijk
Hardinxsveld
Harmelen
Harskamp
Heenvliet
Heinenoord
Herveld
Hellevoetsluis
Hellouw
Helmond
Hendrik I. Ambacht
Heukelum
Hierden
Hilversum
Hoevelaken
Hoogblokland
Hoogland(erveen)
Hoogvliet
Hoornaar
Houten
Huizen
Ijsselstein
Kockengen
Kootwijkerbroek
Laren
Leerdam
Leersum
Lekkerkerk
Lelystad

3
2
3
7
2
3

4
1
4
1
1
1
5
2
2
1
1
1

1
1
3
3
1
6
1
1
5
13
1
1
3
2

9

1
1
1
1
6
1
5
1
1
1
6
8

7
1
1
1

1

1

1

1

2
2

1

1

1

3
1
1
1
1
1
3
2

2

3
1
1
5
1
1
1
4
1
1
10

1

2

1

1
4
2
1
4
15
2
1
10
1
1
1
13
3
12
1
1
1
14
1
3
3
1
4
1
2
1
1
1
1
1
8
5
1
9
2
1
6
19
2
2
4
1
6
1
1
21
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Leusden
Lexmond
Linschoten
Loosdrecht
Lunteren
Maarn
Maarssen(broek)
Maasdam
Meerkerk
Mijdrecht
Mijnsheerenland
Montfoort
Moordrecht
Muiderberg
Nieuw-Beijerland
Nieuwegein
Nieuwendijk
Nijkerk(erveen)
Noordeloos
Numansdorp
Oosterbeek
Opheusden
Otterlo
Oud-Beijerland
Oude Wetering
Oudewater
Overberg
Papekop
Pernis
Putten
Puttershoek
Renkum
Rhenen
Roelofsarendveen
Rotterdam
Rozenburg
's Gravendeel
Schalkwijk
Schelluinen
Scherpenzeel
Soest
Soesterberg
Spakenburg
Spijkenisse
Stolwijk
Strijen
Stroe
82

2
1
2
3
10
1
1
3
1
2
2
1
4
8
3
2
2

6
2
1
1

1
1
2

3
3
1
2
9
1
1
4
1
1

5
1
1
3
1
3

1

2

2
4
1
1

2
1
5
2
1
1
1
3
1

1

1
1
1
1

1

1
1
2
2
1
1
3

1

1

1

3
2
1
1
5
2
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1

1

1

8
1
1
3
6
1
15
1
3
7
2
3
3
1
1
7
1
14
3
5
3
1
2
9
1
2
1
1
1
1
3
1
5
1
1
6
3
2
1
5
12
2
2
9
1
4
1

Swifterbant
Terschuur
Tiel
Tull en 't Waal
Uithoorn
Utrecht
Veenendaal
Veldhoven
Vianen
Vinkeveen
Vleuten
Voorthuizen
Wageningen
Wekerom
Wemeldinge
Werkendam
Westmaas
Wilnis
Woerden
Woudenberg
Zaandam
Zeewolde
Zegveld
Zeist
Zuid-Beijerland
Zwartebroek
Zwartewaal
TOTAAL

2

2
4
9
1

1
1
1
1
1
1
1
7
5
2
1

1
1
1
307

1
1
1
1
4
6
2
1
4

1
1
1

1

3

1

2
1
1

228

30

15

2
1
1
1
3
9
16
4
2
4
1
4
1
1
1
1
1
1
7
5
2
3
1
1
1
1
1
580
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Bijlage 8

Uitslagen pedicure enquête 2015-2016
2015

2016

Ik geef mijn patiënt, als ik deze
verwijs naar RondOm Podotherapeuten, voor een podotherapeutisch
onderzoek schriftelijk informatie mee.

28,9% nooit
30,8% soms
19,4% vaak
20,8% altijd

Ik maak gebruik van de flyer,
ontwikkeld door RondOm Podotherapeuten, met daarin de
voorlichting voor patiënten.

3,1% nooit
6,7% soms
16,7% vaak
73,5% altijd

Ik geef mijn patiënt, als ik deze
verwijs naar RondOm Podotherapeuten, voor een podo- therapeutisch
onderzoek schriftelijk informatie mee.

12.1% overig
23,0% nooit
33,9% soms
14,9% vaak
16,1% altijd

Ik maak gebruik van de flyer,
ontwikkeld door RondOm Podotherapeuten, met daarin de
voorlichting voor patiënten.

28,4% nooit
29,5% soms
19,9% vaak
22,2% altijd

80,3%

ja

20,2%

nee

Ik zou deze folder
graag opnieuw
ontvangen

Ik vind het moeilijk om mijn patiënten voor te lichten over het nut en
de noodzaak van het laten doen
van een podotherapeutisch
onderzoek en het maken van een
individueel behandelplan.

2,3% helemaal mee eens
17,2% deels mee eens
16,1% neutraal
22,4% deels mee oneens
42,0% helemaal mee oneens

3,9% helemaal mee eens
24,1% deels mee eens
19,9% neutraal
17,6% deels mee oneens
34,5% helemaal mee oneens

Het is mij duidelijk aan welke
verplichtingen de podotherapeut
moet voldoen om een contract te
kunnen afsluiten met de zorgverzekeraar(s) om er voor te zorgen dat
de zorg voor onze patiënten (deels)
vergoed blijft worden.

Het is mij duidelijk aan welke
verplichtingen de podotherapeut
moet voldoen om een contract te
kunnen afsluiten met de zorgverzekeraar(s) om er voor te zorgen dat
de zorg voor onze patiënten (deels)
vergoed blijft worden.

21,6% helemaal mee eens
23,5% deels mee eens
25,8% neutraal
17,7% deels mee oneens
11,4% helemaal mee oneens

36,0% helemaal mee eens
26,3% deels mee eens
20,0% neutraal
10,9% deels mee oneens
6,9% helemaal mee oneens

24,3%

nee

Ik zou graag meer
weten over deze
verplichtingen,
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2016

Het is mij duidelijk welke zorg er
binnen de basisverzekerde zorg valt
(en dus het behandelplan) en
welke zorg er niet meer via de
basisverzekering vergoed wordt

Het is mij duidelijk welke zorg er
binnen de basisverzekerde zorg valt
(en dus het behandelplan) en
welke zorg er niet meer via de
basisverzekering vergoed wordt

49,0% helemaal mee eens
31,3% deels mee eens
8,2% neutraal
9,9% deels mee oneens
1,7% helemaal mee oneens

53,7% helemaal mee eens
25,1% deels mee eens
5,1% neutraal
9,7% deels mee oneens
6,3% helemaal mee oneens

Ik kan mij vinden in de veranderingen die volgens verschillende
partijen, noodzakelijk waren om
voetzorg voor hoogrisico patiënten
ook in de toekomst betaalbaar te
houden vanuit de basisverzekering

20,3% helemaal mee eens
36,5% deels mee eens
12,5% neutraal
21,2% deels mee oneens
9,5% helemaal mee oneens

Ik vind het moeilijk om mijn patiënten voor te lichten over het nut en
de noodzaak van het laten doen
van een podotherapeutisch
onderzoek en het maken van een
individueel behandelplan.

76,0% ja

84

2015

Het is voor mij geen probleem om
richting de patiënt duidelijk
onderscheid te maken tussen het
medisch noodzakelijke deel van de
behandeling en het consmetische
deel.

De onderzoeksgegevens ontvang ik graag per...
12.1%

Post

80,7%

Provoetzorg

6,3%

Overig

Het is voor mij geen probleem om
richting de patiënt duidelijk
onderscheid te maken tussen het
medisch noodzakelijke deel van de
behandeling en het consmetische
deel.

14,0% nooit
28,9% soms
32,2% vaak
22,1% altijd

21,4% nooit
30,6% soms
27,2% vaak
20,8% altijd

Als ik vragen heb over het
behandelplan of ik ben het niet
eens met het voorgestelde plan
dan benader ik de podotherapeut.

Als ik vragen heb over het
behandelplan of ik ben het niet
eens met het voorgestelde plan
dan benader ik de podotherapeut.

8,7% nooit
28,9% soms
15,4% vaak
47,1% altijd

6,3% nooit
32,6% soms
15,4% vaak
45,7% altijd

Ik vind dat de podotherapeut goed
bereikbaar is via de contactgegevens die staan op het
behandelplan welke ik via de post
ontvang.

54,8% helemaal mee eens
20,2% deels mee eens
17,4% neutraal
5,9% deels mee oneens
2,0% helemaal mee oneens
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2015

86

2016

2015

2016

Het is mij duidelijk wat er van mij
verwacht word, betreft het leveren
van medisch noodzakelijke zorg, als
ik een behandelplan ontvang.

Het is mij duidelijk wat er van mij
verwacht word, betreft het leveren
van medisch noodzakelijke zorg, als
ik een behandelplan ontvang.

Het declaratieformulier in Excel voor
het declareren van de geleverde
medische noodzakelijke voetzorg is
voor mij goed werkbaar.

Als ik een vraag stel via Provoetzorg
krijg ik een duidelijk antwoord.

60,7% helemaal mee eens
22,8% deels mee eens
8,4% neutraal
4,7% deels mee oneens
3,3% helemaal mee oneens

63,1% helemaal mee eens
26,7% deels mee eens
3,4% neutraal
2,8% deels mee oneens
0,6% helemaal mee oneens

64,1% helemaal mee eens
20,6% deels mee eens
8,5% neutraal
4,2% deels mee oneens
2,5% helemaal mee oneens

63,0% helemaal mee eens
12,1% deels mee eens
19,1% neutraal
4,6% deels mee oneens
1,2% helemaal mee oneens

De samenwerking met de podotherapeut ervaar ik als goed:

De samenwerking met de podotherapeut ervaar ik als goed:

De uitbetaling van mijn declaratie
heb ik altijd ontvangen volgens de
gemaakte contractafspraken. Dus
als ik eind van de maand een
declaratie indien, dan ontvang ik
de uitbetaling rond het einde van
de volgende maand.

57,3% helemaal mee eens
20,4% deels mee eens
18,7% neutraal
3,4% deels mee oneens
0,3% helemaal mee oneens

64,0% helemaal mee eens
22,3% deels mee eens
9,7% neutraal
4,0% deels mee oneens
0,0% helemaal mee oneens

73,4% helemaal mee eens
9,2% deels mee eens
12,9% neutraal
3,9% deels mee oneens
0,6% helemaal mee oneens

De terminologie die de
podotherapeut gebruikt in het
behandelplan is mij begrijpelijk.

De terminologie die de
podotherapeut gebruikt in het
behandelplan is mij begrijpelijk.

52,4% helemaal mee eens
36,3% deels mee eens
4,8% neutraal
6,2% deels mee oneens
1,4% helemaal mee oneens

60,3% helemaal mee eens
28,2% deels mee eens
4,6% neutraal
6,3% deels mee oneens
0,8% helemaal mee oneens

Ik wil graag gaan werken met
Provoetzorg online.

De uitbetaling van mijn declaratie
heb ik altijd ontvangen volgens de
gemaakte contractafspraken. Dus
als ik eind van de maand een
declaratie indien, dan ontvang ik
de uitbetaling rond het einde van
de volgende maand.

89,7% helemaal mee eens
6,3% deels mee eens
3,4% neutraal
0,6% deels mee oneens
0,0% helemaal mee oneens

19,7% helemaal mee eens
9,9% deels mee eens
55,8% neutraal
3,9% deels mee oneens
10,7% helemaal mee oneens

De uitleg over het declaratieproces,
welke ik via de mail ontving, was
voor mij duidelijk.

De nieuwe manier van declareren
via Provoetzorg, verloopt goed.

70,4% helemaal mee eens
16,2% deels mee eens
8,7% neutraal
2,0% deels mee oneens
2,8% helemaal mee oneens

80,0% helemaal mee eens
8,6% deels mee eens
8,3% neutraal
4,0% deels mee oneens
1,1% helemaal mee oneens

63,3% helemaal mee eens
17,9% deels mee eens
15,4% neutraal
1,4% deels mee oneens
2,0% helemaal mee oneens

De communicatie via
pedicure@podotherapie.nl ervaar
ik als goed.

De reactiesnelheid via Provoetzorg
bij het stellen van een vraag ervaar
ik als goed.

60,5% helemaal mee eens
17,1% deels mee eens
17,9% neutraal
2,5% deels mee oneens
2,0% helemaal mee oneens

58,9% helemaal mee eens
18,9% deels mee eens
16,8% neutraal
4,0% deels mee oneens
1,2% helemaal mee oneens

Ik verwacht dat door de
intensievere samenwerking tussen
podotherapeut en pedicure (op
den duur) de kwaliteit van de
voetzorg verbetert.

Ik merk dat door de intensievere
samenwerking tussen
podotherapeut en pedicure (op
den duur) de kwaliteit van de
voetzorg verbetert.

53,8% helemaal mee eens
28,6% deels mee eens
13,4% neutraal
3,6% deels mee oneens
0,6% helemaal mee oneens

43,1% helemaal mee eens
33,3% deels mee eens
17,2% neutraal
6,9% deels mee oneens
0,0% helemaal mee oneens
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Ik neem graag deel aan een
informatieve scholing bij RondOm
Podotherapeuten.
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2015

2016

Als ik opnieuw voor de keuze sta
om een contract voor DM voetzorg
met RondOm Podotherapeuten
aan te gaan doe ik dat.

Als ik opnieuw voor de keuze sta
om een contract voor DM voetzorg
met RondOm Podotherapeuten
aan te gaan doe ik dat.

69,0% helemaal mee eens
17,6% deels mee eens
10,9% neutraal
1,7% deels mee oneens
0,8% helemaal mee oneens

80,6% helemaal mee eens
11,4% deels mee eens
6,9% neutraal
1,1% deels mee oneens
0,0% helemaal mee oneens

Heeft u ook contracten met andere podotherapeuten zodat u
deze onderling kunt vergelijken?

88

69,7%

ja

30,0%

nee
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ontworpen door

www.rippel.nl

