Tips en adviezen
Controleer en was uw voeten dagelijks
Let op roodheid, zwelling, pijn en warmte.
Droog uw voeten goed af na het wassen met
lauwwarm water, ook tussen uw tenen.
Smeer uw voeten in met crème
Door het insmeren van uw voeten blijft de huid
soepel en vermindert u de kans op kloven.
Draag passende schoenen, ook in huis
In huis loopt u vaak meer dan u denkt. Tel maar eens
het aantal stappen van de bank naar de keuken.
Bel direct uw podotherapeut bij een wond!
Zorg ervoor dat u dagelijks voldoende beweging
krijgt. Dit zorgt ervoor dat uw spieren en pezen
minder snel stijf worden.
Loop niet op blote voeten, ook niet in huis
Voetenbadjes worden afgeraden
Uw huid wordt week, waardoor u meer kans
heeft op schimmels, bacteriële infecties of een
ingegroeide teennagel.
Verzorg uw voeten niet zelf, laat dit over aan
uw pedicure
Denk hierbij aan het knippen van nagels. Is het
risico op voetproblemen te hoog? Dan verzorgt de
podotherapeut uw voeten.
Loop zo min mogelijk op open schoenen
Gebruik geen donkerbruine pleisters
De plaklaag van donkerbruine pleisters is sterk en
kan de huid beschadigen bij het weghalen. Ook
kan de wond verweken.
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Behandelmogelijkheden
Tijdens het onderzoek kijkt de podotherapeut naar voet
klachten en problemen. Ook doet de podotherapeut testen
om het gevoel en de doorbloeding in de voeten te meten.
Na het onderzoek krijgt u advies over hoe u problemen aan
uw voeten kunt herkennen en voorkomen. Ook wordt er sa
men met u een persoonlijk behandelplan gemaakt. Enkele
mogelijke behandelingen zijn: adviezen over schoenen of
schoenen op maat, wondzorg, verzorging van de voeten
(nagels en eelt), vilttherapie, ortheses en zooltherapie.

Samenwerking
Innofeet werkt binnen een gespecialiseerd voetenteam met
specialisten die alles weten over diabetes in verschillende
ziekenhuizen in Nederland. Door samen te werken met
verschillende specialisten zoals vaatchirurgen, internisten,
revalidatieartsen, wondverpleegkundigen, orthopedische
schoenmakers en diabetesverpleegkundigen, kan Innofeet
een zo goed mogelijk behandelplan voor u opstellen.
Tevens werkt Innofeet samen met medische pedicures.

Vergoeding
Mensen met diabetes krijgen vanuit de basisverzekering
een vergoeding afhankelijk van het zorgprofiel. Mensen
zonder diabetes krijgen de behandeling door veel verzeke
raars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U kunt
het beste vóór de behandeling bekijken wat uw vergoeding
is voor podotherapie. Dit kunt u opvragen bij uw verzeke
raar. Kijk voor meer informatie op www.innofeet.nl en klik
op het kopje ‘vergoedingen’.

Contact

Verwijzing

Wilt u een afspraak maken?
Dan kunt u van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.00 uur
en 17.00 uur bellen naar ons
telefoonnummer. Bezoek onze
website voor meer informatie.

Mensen met diabetes hebben een verwijzing nodig van
hun (huis)arts of specialist om een afspraak bij ons te
maken. Mensen zonder diabetes kunnen zonder verwijzing
een afspraak maken bij Innofeet.

088 - 031 3000
info@innofeet.nl
www.innofeet.nl

Welke (voet)klachten kunnen ontstaan?

Diabetes...
goede zorg
is belangrijk
Waarom naar de podotherapeut bij
diabetes?
Diabetes (of suikerziekte) is een ziekte waarbij het
lichaam de suikers in het bloed niet onder controle
heeft.
Mensen met diabetes hebben een grotere kans op
voetproblemen. Gemiddeld krijgt 1 op de 4 mensen
met diabetes te maken met voetproblemen. Het is van
belang om uw voeten minimaal één keer per jaar te
laten onderzoeken door een deskundige.
Tijdens deze controle wordt de werking van de
bloedvaten, zenuwen en gewrichten getest. Er wordt
gekeken hoe groot de kans op voetproblemen bij u is
en er wordt een eventueel zorgprofiel bepaald. Hoe
hoger het zorgprofiel, hoe groter het risico is op het
krijgen van een wond. Het zorgprofiel wordt bepaald
door uw huisarts, internist of specialist ouderenzorg.
Afhankelijk van de hoogte van het zorgprofiel wordt u
doorverwezen naar de podotherapeut.
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Gevoelsstoornis (neuropathie)
De zenuwen in het lichaam zorgen ervoor dat u kunt
voelen (pijn en temperatuur) en bewegen, maar ook
dat u kunt zweten en dat uw huid vettig blijft. Door
diabetes kan het zijn dat uw zenuwen minder goed
gaan werken, met als gevolg dat het gevoel minder
wordt (neuropathie). Hierdoor kan het voorkomen dat
u bijvoorbeeld een steentje in de schoen niet meer
voelt, waardoor huidbeschadigingen/wondjes kunnen
ontstaan.
Vaatproblemen (angiopathie)
De bloedvaten zorgen ervoor dat voedingsstoffen en
zuurstof het lichaam binnenkomen en dat afvalstoffen
het lichaam verlaten. Bij diabetes kan het zijn
dat de bloedvaten minder goed werken. Hierdoor
kunt u pijnklachten krijgen tijdens het lopen (vaak
kuitkrampen). Ook kan het gebeuren dat de wond
genezing vertraagt waardoor er sneller infecties
ontstaan.
Gewrichtsverstijving (limited joint mobility)
Door diabetes kunnen de kapsels rondom gewrichten
stijver worden, waardoor voeten minder goed kunnen
bewegen. Doordat de voeten minder goed kunnen
bewegen, verplaatst de druk onder de voet zich naar
andere delen. Hier kunt u eeltvorming of zelfs blaren
van krijgen.
Ontstaan van wonden
Een voetafwijking, een verminderd gevoel of een
verminderde doorbloeding kan ervoor zorgen dat er op
den duur problemen aan uw voeten ontstaan. Zo kan
een wond aan uw voeten leiden tot ernstige infecties
of zelfs een amputatie.

Let op
uw voeten
bij diabetes
Zorgprofiel
Hieronder ziet u per zorgprofiel hoe de voetzorg
geregeld is en hoe deze betaald wordt.
	Bij zorgprofiel 0 is de kans op het krijgen van
wonden niet verhoogd. Toch is het verstandig om
een medisch pedicure te bezoeken. Soms wordt
dit vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In
de meeste gevallen betaalt u de kosten zelf.
Bij zorgprofiel 1 krijgt u een doorverwijzing naar de
podotherapeut. De podotherapeut doet een jaarlijks
voetonderzoek. Dit onderzoek wordt vergoed vanuit
de basisverzekering. Op basis van dit voetonderzoek
kan de podotherapeut u doorverwijzen naar een
medisch pedicure. Of deze pedicure vergoed wordt,
hangt af van uw zorgverzekering. Soms zit dit in het
aanvullende pakket. In de meeste gevallen betaalt u
de kosten zelf.
	Bij zorgprofiel 2, 3 en 4 volgt een doorverwijzing
naar de podotherapeut. De podotherapeut stelt
een individueel behandelplan voor u op. De
podotherapeut kan een deel van de behandeling
laten uitvoeren door een medisch pedicure.
Controleer of deze pedicure een contract heeft
met de podotherapeut. Anders krijgt u de kosten
van de behandeling niet vergoed. De medisch
noodzakelijke voetzorg bij zorgprofiel 2, 3 en 4
valt binnen de basisverzekering.

