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Voetonderzoek  

 
Tijdens de jaarcontrole van iedere diabetespatiënt wordt het voetonderzoek uitgevoerd door de POH. 
 

Anamnese: 
 

▪ Nieuwe eeltplekken 

▪ Verkleuring of koud aanvoelen van de huid 

▪ Overgevoeligheid bij (zelfs) lichte druk 

▪ Verwonding die niet is gevoeld 

▪ Ongevoeligheid voor warmte/ kou 

▪ Tintelingen/ kramp in voet/ been 

▪ Links-rechts verschil in huidtemperatuur 

▪ Nachtelijke pijn/ kramp, die verdwijnt bij afhangen benen 

▪ Kan > 100m lopen zonder te hoeven stoppen wegens pijn/ kramp 

 

Inspectie: 
 

▪ Kleur 

▪ Huiddefect of blaar; kijk ook tussen de tenen en achter de hiel 

▪ Huiddefect/ ulcus 

▪ Infectie 

▪ Lokaal verhoogde druk: eeltvorming, te veel eelt of een likdoorn, bloeding in drukplekken, al 

dan niet in combinatie met standsafwijkingen 

▪ Schimmelinfectie 

▪ Voetdeformiteiten: 

 - hamerteen (flexie PIP en eindfalanx rust op de grond) 

              - klauwtenen (flexie PIP en eindfalanx  zweeft boven de grond) 

              - hallux valgus 

              - hallux rigidus (van belang i.v.m. afwikkelproblemen) DD Limited joint 

                mobility 

              - klompvoet 

              - platvoet 

              - andere deformiteiten 

▪ Amputatie, zo ja waar? Diabetesgerelateerd? 

▪ Schoeisel / drukpunten (kijk naar de zwarte afdruk van de voet op de binnenzool en 

verkleuring op de voering van de schoen) 
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Lichamelijk onderzoek 
 

▪ Temperatuur en vochtigheid 

▪ Palpatie van de perifere vaten: 

o A. dorsalis pedis links/ rechts 

o A. tibialis posterior links/ rechts 

▪ Capillaire refill links/ rechts 

▪ Bij afwezigheid van beide pulsaties aan een voet (afwezigheid van één pulsatie wordt als 

normaal beschouwd), wordt een eenvoudig Doppleronderzoek verricht 

▪ Indien mono- of bifasische tonen worden gehoord (trifasische tonen zijn normaal), wordt de 

enkel-arm index bepaald (normaal 0.9-1.3) erboven en eronder niet goed/niet betrouwbaar 

▪ Protectieve Sensibiliteit met monofilament 10 gram (zie bijlage 1) 
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Beleid  
 
Het beleid wordt grotendeels bepaald door de Sims Classificatie (bijlage 3) 
 
Daarnaast wees alert op de volgende patiënten want die kunnen een hoger risico op afwijkingen 
hebben: alleenwonenden, > 75 jaar, > 9 jaar diabetes, rokend en/ of met slechte glykemische 
instelling, lagere sociale klasse en morbide obesitas.   
 
Algemeen beleid: 
 
Sims klasse 0 (geen verhoogd risico): 

▪ Jaarlijkse voetcontrole door de praktijkondersteuner 

▪ Verdere voetverzorging door medisch pedicure of door pedicure met aantekening 

diabetische voet, of eigen zorg (wordt niet vergoed vanuit basiszorg) 

 

Sims klasse 1 (matig verhoogd risico): 
▪ Halfjaarlijkse voetcontrole door de praktijkondersteuner 

▪ Dagelijkse inspectie van de voeten op een huiddefect/ ulcus/ drukplekken, uitgevoerd  

door patiënt zelf of partner/ verzorger 

▪ Zorg voor dragen van goed passend schoeisel, sokken zonder (dikke) naden en geen 

panty kousjes 

▪ Advies bij (toename) eelt direct contact op te nemen met huisarts 

 
Sims klasse 2 (hoog risico): 

▪ Eens per drie maanden controle door de podotherapeut (kan diversiteit aan consulten 

aanbieden, als schoenadvies, loopanalyse, etc.) 

▪ Jaarlijks voetadviesgesprek door POH, screening is niet nodig 

▪ Dagelijkse inspectie van de voeten op een huiddefect/ ulcus/ drukplekken, uitgevoerd  

door patiënt zelf of partner/ verzorger 

▪ Zorg voor dragen van goed passend schoeisel, sokken zonder (dikke) naden en geen 

panty kousjes 

▪ Advies bij huiddefect/ ulcus/ drukplekken direct contact op te nemen met huisarts 

 
Sims klasse 3: 

▪ Eens per één tot drie maanden controle door de podotherapeut 

▪ Dagelijkse inspectie van de voeten op een huiddefect/ ulcus/ drukplekken, uitgevoerd  door 

patiënt zelf of partner/ verzorger 

▪ Zorg voor dragen van goed passend schoeisel, sokken zonder (dikke) naden en geen panty 

kousjes 

▪ Advies bij huiddefect/ ulcus/ drukplekken direct contact op te nemen met huisarts 
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Specifiek beleid: 
 
De hieronder beschreven situaties zijn gesignaleerd door huisarts en/ of de praktijkondersteuner. De 
huisarts doet de verdere beoordeling van de situatie en bepaalt het verdere beleid. 
Verhoogde kans op te late ontdekking van voetproblemen: 
 

▪ Verminderde visus (retinopathie, cataract) 

▪ Artrose heup/knie 

▪ Alleen wonend 

Drukplekken en (overmatige) eeltvorming: 
 

▪ Verwijzing naar podotherapeut 

▪ Controleer of schoeisel het belangrijkste probleem is. In dat geval advies goed passend 

schoeisel te kopen, eventueel verwijzing naar orthopedisch schoentechnicus 

 
Standsafwijking of abnormale brede voet: 
 

▪ Verwijzing naar podotherapeut 

▪ Podotherapeut verwijst zo nodig terug naar huisarts, voor verwijzing naar orthopeed, dan 

wel revalidatiearts, voetenpoli en/ of schoenenspreekuur 

 

Ulcus: 
Niet-plantair gelegen -  oppervlakkig -  neuropathisch (d.w.z. zònder tekenen van perifeer vaatlijden) 
door de huisarts te behandelen eventueel i.s.m. podotherapeut:  

▪ met eenvoudige maatregelen en schoeiselaanpassing drukvrij leggen 

▪ differentieer tussen neuropathisch, ischemisch of neuro-ischemisch ulcus 

▪ indien beperkte cellulitis (zonder systemische tekenen van infectie) hierbij aanwezig is: 

             -      schrijft huisarts een oraal antibioticum voor (flucloxacilline 500 mg 3 dd 2, bij 

                     allergie clindamycine) 

▪ moet patiënt  beperkt lopen (op goed passend schoeisel) 

▪ optimaliseert POH  bloedglucose 

▪ herbeoordeling na 48 uur door huisarts: indien géén verbetering, doorverwijzing naar 

tweede lijn 

▪ indien geen infectie: 

             -       herbeoordeling om de paar dagen door huisarts 

             -       géén genezing binnen twee weken, of bij verslechtering in deze periode, 

                     verwijzing naar de tweede lijn/ voetenpoli 

▪ bij pijn door neuropathie pijnbestrijding 

 
Alle overige ulcera: direct verwijzen naar tweede lijn 
 
Tevens bij warme, rode, dikke, gezwollen voet met of zonder huiddefect, altijd Charcot overwegen tot 
het tegendeel bewezen is. Niet belasten en per direct insturen naar tweede lijn! 
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Samenwerking rondom voetzorg patiënten met diabetes mellitus 2 
 
Praktijkondersteuner: 

▪ Jaarlijks voetonderzoek bij diabeten met Sims klasse 0 

▪ Jaarlijkse educatie over  voetverzorging 

▪ Halfjaarlijks voetonderzoek bij diabeten met Sims klasse 1 

▪ Directe verwijzing (op zelfde dag) naar huisarts bij constatering huiddefect/ ulcus en/ of 

infectie 

▪ Verwijzing naar huisarts/ overleg met huisarts bij: 

o  huidinfecties (tinea pedis, onychomycose; cellulitis) 

▪ Verwijzing naar podotherapeut:  

o standsafwijkingen of abnormale brede voet 

o drukplekken of overmatige eeltvorming 

Huisarts: 
▪ Behandelt huidinfecties (tinea pedis, onychomycose) 

▪ Behandelt niet-plantair gelegen – oppervlakkig – neuropathisch ( zònder PAV)  ulcus, in 

      samenwerking met de podotherapeut 

▪ Behandelt beperkt infect bij bovengenoemd ulcus 

▪ Verwijst bovengenoemd ulcus met infect, indien geen verbetering binnen 48 uur, naar 

      tweede lijn 

▪ Verwijst bovengenoemd ulcus zonder infect, indien geen verbetering binnen twee weken, 

      naar de tweede lijn/ voetenpoli 

▪ Verwijst alle overige ulcera direct naar de tweede lijn 

 
Podotherapeut: 

▪ Driemaandelijkse voetcontrole bij diabeten met Sims klasse 2  

▪ Eén tot driemaandelijkse voetcontrole bij diabeten met Sims klasse 3 

▪ Beoordeelt standsafwijkingen, abnormaal brede voeten en schoeisel, en overweegt 

      verwijzing naar orthopedisch schoentechnicus 

▪ Beoordeelt drukplekken of overmatige eeltvorming en schoeisel 

▪ Behandelt, na verwijzing door huisarts, drukplekken en overmatige eeltvorming 

▪ Behandelt, na verwijzing door huisarts, standsafwijkingen en abnormale brede voeten 

▪ Verwijst zo nodig diabeten met ernstige standsafwijkingen/ brede voeten terug naar huisarts 

      voor verwijzing naar de tweede lijn of voor orthopedische schoenen 

▪ Is medebehandelaar bij niet- plantair gelegen – oppervlakkig – neuropathisch (zonder PAV) 

     ulcus 

Tweede lijn: 
▪ Behandelt  huiddefecten/ ulcera doorverwezen vanuit de eerste lijn 

▪ Behandelt ernstige standsafwijkingen/ brede voeten 

Zie RTA DM2 voor contactpersonen in St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis Utrecht, UMC 
Utrecht 
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Bijlage 1  

 
Testinstructies onderzoek protectieve sensibiliteit (= oppervlakkige of beschermende gevoel): 
 
Het onderzoek met het Semmes Weinstein monofilament 
 

• gebruik het 10 grams monofilament (vervang deze regelmatig, tenminste 1 x per jaar) 

• eerst patiëntinstructie: voordoen op de onderarm (nabij de elleboog) of op de wang 

• vraag de patiënt de ogen te sluiten en “ja” te zeggen wanneer hij/zij het monofilament voelt 

• plaats het monofilament loodrecht op de huid (A) →  buig het in een C-vorm (B) laat het 
monofilament ongeveer 2 seconden staan en haal het weer weg 

 

 

• Test op drie plaatsen  

- onder top dig 1  

- onder MTP1 

- onder MTP5 

 

• Nota bene: steeds driemaal aanraken, bij twijfel of patiënt de ogen wel dicht heeft, doe dan 

ook één keer alsof 

• Vermijd plaatsen met veel eelt 

 

 
 

• Meer dan één foutief antwoord per locatie betekent verlies van protectieve sensibiliteit 
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Bijlage 2   

 
Testinstructies voor het onderzoek van de diepe sensibiliteit(=diepe gevoel of vibratiezin): 
 
Het onderzoek met de stemvork (128 mHz)  
 

• Laat de stemvork trillen door beide armen van de stemvork naar elkaar toe te drukken en 
snel los te laten of gebruik een stemvorkspanner* 

• laat de patiënt op de elleboog of op de kin de trilling voelen 

• laat de stemvork opnieuw trillen en start met de test 

• geef patiënt duidelijk de instructie dat hij/zij “ja” zegt zodra hij/zij de trilling voelt 

• voorkom het aanraken van de U-vorm van de stemvork! 

• plaats de stemvork loodrecht op een benig punt van de voet in een vaste volgorde: 
 

- kopje 1e middenvoetsbeentje (caput CM1) 
- kopje 5e middenvoetsbeentje (caput CM5) 
- binnenenkel (malleolus medialis) 
- buitenenkel (malleolus lateralis) 
- scheenbeen, net onder de knie (tuberositas tibiae) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

• vraag de patiënt aan te geven wanneer de trilling weg is 

• plaats daarna de stemvork op een anatomisch hoger gelegen punt (indien de stemvork niet 
meer of weinig trilt, laat opnieuw trillen). Doe dit ook indien lager geen trilling gevoeld wordt 

• test ook altijd één keer alsof 
 
 
 
 

*
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Bijlage 3  Risicostratificatie voetafwijkingen bij patiënt met diabetes mellitus type 2 
 

Classificatie risico diabetische voetafwijkingen 
 

 
Géén verhoogd risico 

 
Sims klasse 0 
 

 
Géén SPS of PAV 

 
1x per 12 maanden 
controle 

 
Matig verhoogd risico 

 
Sims klasse 1 
 

 
SPS of PAV 

 
1 x per 6 maanden 
controle 

 
Hoog risico 

 
Sims klasse 2 
 

 
Combinatie van SPS 
en/of PAV en/of 
tekenen van lokaal 
verhoogde druk 
 

 
1 x per 3 maanden 
controle 

 
Hoog risico 

 
Sims klasse 3 
 

 
Ulcus (genezen) of in 
VG amputatie 
(diabetesgerelateerd), 
nefropathie/predialyse 
(dwz eGFR <15), 
Charcotvoet 
 

 
1 x per 1-3 maanden 
controle 

 
 
PAV – perifeer arterieel vaatlijden 
SPS – stoornis protectieve sensibiliteit 
 


