Onderwerp: Voetzorg 2015

Helmond, Januari 2015

Geachte heer/mevrouw,
In 2015 vindt er een aantal wijzigingen plaats in de manier waarop de voetzorg voor mensen met
diabetes geregeld is. Ook u krijgt hiermee te maken. Via deze brief wordt u geïnformeerd over de
veranderingen en waar u op moet letten.
Zorgprofielen
Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij
geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer medische voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan
namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder
verantwoordelijkheid van de behandelend huisarts, revalidatiearts of internist. Die kan dat
uitbesteden aan andere zorgverleners, zoals de praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel
bepaalt of de medische voetzorg vanuit de basisverzekering vergoed wordt.
Basisverzekering
Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw medische voetzorg via de basisverzekering
(zorgprofielen 2, 3 en 4) dan wordt u doorverwezen naar een podotherapeut. De podotherapeut
onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder
meer hoeveel medische voetzorg u nodig heeft. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de
voetzorg met de pedicure.
Een deel van de voetzorg zal voor uw eigen rekening blijven. Basis voetzorg, zoals het knippen van
nagels en verwijderen van likdoorns, valt meestal niet onder de basisverzekering .
In het Paramedischcentrum-west werken Pedicure Wilma Kuijpers en Podotherapie Ensing samen.
We behandelen alleen cliënten met diabetes met een vergoeding uit de basisverzekering uit de 2e
lijn (ziekenhuis). Wie uit de 1e lijn komt (huisarts) kan uiteraard altijd door ons behandeld worden
maar betaald dan de behandeling zelf. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten.
Aanvullende verzekering
Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is ook in
2015 meestal gedeeltelijke vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. U blijft dan
gewoon onder behandeling bij ons.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.pedicure-helmond.nl.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan beantwoordt beantwoord ik uw vragen
graag tijdens de volgende afspraak.

Met vriendelijke groet,
Pedicure Wilma Kuijpers
Ensing Podotherapie
Mierloseweg 132,
5707AR Helmond.
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