
 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De praktijkondersteuner van uw huisarts heeft u verwezen naar de (medisch) pedicure en/of 

podotherapeut omdat tijdens het voetonderzoek bij u een Sims 2 of hoger is vastgesteld.  

Vergoeding pedicurebehandeling 

Omdat u deelneemt aan het ketenzorgprogramma Diabetes  Mellitus type 2, verloopt de 

vergoeding van de medisch noodzakelijke pedicurebehandeling van uw voeten via de 

zorggroep HKN Chronische Zorg. Hoeveel pedicurebehandelingen u vergoed krijgt, is 

afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel en Sims classificatie.  

Sims classificatie Zorgprofiel Aantal pedicurebehandelingen 

2 2 Maximaal 8 behandelingen per jaar 

2 3 Maximaal 8 behandelingen per jaar 

3 4 Maximaal 12 behandelingen per jaar 

 

Indien u naast de medisch noodzakelijke zorg nog extra voetverzorging wenst, dient u dit 

direct af te rekenen met de pedicure. De factuur die u hiervoor ontvangt, kunt u niet 

declareren bij uw zorgverzekeraar.  

Podotherapeut 

Diabetes Mellitus kan specifieke voetproblemen met zich meebrengen. Uw pedicure werkt 

nauw samen met de podotherapeut. De podotherapeut is de specialist op het gebied van de 

voet en behandelt onder meer: 

 Standsafwijkingen van de voeten, tenen of nagels; 

 Knie-  heup- en rugklachten ten gevolge van een verkeerde voetstand en/of 

looppatroon; 

 Ingegroeide teennagels; 

 Terugkerende likdoorns of overmatige eeltvorming; 

 Specifieke stand- en houdingsklachten bij ouderen. 

 

Vanaf een Sims 2 adviseren wij dringend uw voeten tenminste één keer per jaar te laten 

onderzoeken/controleren door een podotherapeut. De podotherapeut kan ook duidelijkheid 

verschaffen over wat er in uw specifieke situatie onder medisch noodzakelijke 

pedicurebehandeling wordt verstaan.  
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Vergoeding podotherapie 

Ook de vergoeding van de behandeling door een podotherapeut vindt plaats via de 

zorggroep HKN Chronische Zorg. Hoeveel behandelminuten voor podotherapie u vergoed 

krijgt, is afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel en Sims classificatie. 

Sims  classificatie Zorgprofiel Aantal behandelminuten podotherapeut 

2 2 Maximaal 75 minuten per jaar 

2 3 Maximaal 105 minuten per jaar 

3 4 Maximaal 150 minuten per jaar 

   

Meer informatie 

Heeft u naar aanleiding van deze bief nog vragen? Vraag het uw behandelaar of neem 

contact op met HKN Huisartsen via info@hknhuisartsen.nl of 0223 – 67 04 61. 

 

Met vriendelijke groet, 

HKN Chronische Zorg 
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