
Simm’s classificatie + zorgprofielen 

 

Bevinding voetscreening Classificatie 

 

Zorgprofiel Gericht voetonderzoek + 

voetbehandeling 

Verzekering:  

Basis 

 of  

aanvullend 

 

Sensibiliteit is goed  

Geen perifeer arterieel vaatlijden   

 

Simm’s 0 

 

- 

 

Voetscreening door: huisarts/POH 

 

Voetbehandeling: pedicure 

 

Aanvullende verz. 

Vergoeding mogelijk. 

afh van zorgverzekeraar 

  

 

Gestoorde sensibiliteit 

óf 

Perifeer arterieel vaatlijden 

 

 

 

Simm’s 1 

 

 

Zorgprofiel 1 

 

Voetscreening door: huisarts/POH 

 

 

Voetbehandeling: pedicure 

 

 

Aanvullende verz.. 

Vergoeding mogelijk. 

afh van zorgverzekeraar 

 

Simm’s 1 patiënten met minimaal één van de 

onderstaande vragen met JA beantwoord: 

 - Fontaine stadium IIb 

 - gebruik van immunosuppressiva, prednison of      

   chemotherapie,  

  - (ernstige) nefropathie  

 -voetdeformiteiten en/of limited joint mobility door bv  

   reumatoïde artritis 

 

 

 

 

Simm’s 1 

 

 

 

Zorgprofiel 2 

 

Vaststellen Simm’s classificatie 

en inschatting zorgprofiel door 

huisarts/POH 

daarna 

verwijzing via CareSharing naar  

podotherapeut voor vaststellen 

zorgprofiel  

 

Voetbehandeling: podotherapeut 

bepaalt wie de voetbehandeling 

uitvoert (pedicure of 

podotherapeut)  

 

 

Basisverzekering. 

 

In DBC:  

6 voetbehandelingen 

 

Podotherapeut stelt 

behandelplan op en 

bepaalt het aantal 

voetbehandelingen.  

 

 

     



Sensibiliteit gestoord + perifeer arterieel vaatlijden  Simm’s 2 Zorgprofiel 2 Vaststellen Simm’s classificatie en 

inschatting zorgprofiel 

door huisarts/POH 

daarna 

verwijzing via CareSharing naar  

podotherapeut voor vaststellen 

zorgprofiel  

 

Voetbehandeling: podotherapeut 

bepaalt wie de voetbehandeling 

uitvoert (pedicure of 

podotherapeut)  

 

Basisverzekering. 

 

In DBC:  

6 voetbehandelingen 

 

Podotherapeut stelt 

behandelplan op en 

bepaalt het aantal 

voetbehandelingen.  

 

 

 

Sensibiliteit gestoord + tekenen van verhoogde druk 

 

Of 

 

Perifeer arterieel vaatlijden + tekenen van verhoogde druk 

 

Of 

 

Sensibiliteit gestoord + perifeer arterieel vaatlijden + 

tekenen van verhoogde druk 

 

Simm’s 2 

 

Zorgprofiel 3 

 

Vaststellen Simm’s classificatie 

en inschatting zorgprofiel door 

huisarts/POH 

daarna 

verwijzing via CareSharing naar  

podotherapeut voor vaststellen 

zorgprofiel  

 

Voetbehandeling: podotherapeut 

bepaalt wie de voetbehandeling 

uitvoert (pedicure of 

podotherapeut)  

 

 

 

Basisverzekering. 

 

In DBC:  

8 voetbehandelingen 

 

Podotherapeut stelt 

behandelplan op en 

bepaalt het aantal 

voetbehandelingen.  

 

 

 

Inactieve Charcot 
 

Simm’s 2 

Simm’s 3 

 

Zorgprofiel 4 

 

Vaststellen Simm’s classificatie 

en inschatting zorgprofiel door 

huisarts/POH. 

daarna 

verwijzing via CareSharing naar  

podotherapeut voor vaststellen 

 

Basisverzekering. 

 

In DBC:  

8 voetbehandelingen 

 

Podotherapeut stelt 



 

zorgprofiel  

 

Voetbehandeling: podotherapeut 

bepaalt wie de voetbehandeling 

uitvoert (pedicure of 

podotherapeut)  

 

behandelplan op en 

bepaalt het aantal 

voetbehandelingen.  

 

 

 

Genezen ulcus of amputatie 
 

Simm’s 3 

 

Zorgprofiel 4 

 

Vaststellen Simm’s classificatie 

en inschatting zorgprofiel door 

huisarts/POH. 

daarna 

verwijzing via CareSharing naar  

podotherapeut voor vaststellen 

zorgprofiel  

 

Voetbehandeling: podotherapeut 

bepaalt wie de voetbehandeling 

uitvoert (pedicure of 

podotherapeut)  

 

 

Basisverzekering. 

 

In DBC:  

8 voetbehandelingen 

 

Podotherapeut stelt 

behandelplan op en 

bepaalt het aantal 

voetbehandelingen.  

 

 

 

Actief niet plantair ulcus met genezing binnen 2 weken 
 

Heeft geen 

Simm’s 

classificatie  

 = actief ulcus 

   


