Het zorgprofiel beschrijft welke behandeling er nodig is om diabetische voetulcera (zweren) te voorkomen. Er zijn 4 zorgprofielen. Hoe
hoger het zorgprofiel is, des te groter het risico op voetulcera, en des te meer voetzorg nodig is. Het zorgprofiel waarin u bent ingedeeld
door uw zorgverlener bepaalt of u recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering.

Wanneer krijgt u een vergoeding uit de basisverzekering?
Bent u ingedeeld in zorgprofiel 1, 2, 3 of 4? Dan heeft u recht op vergoeding van voetzorg (https://vergoedingen.zilverenkruis.nl/voetzorgbij-diabetes-basisverzekering) vanuit de basisverzekering. Bent u ingedeeld in zorgprofiel 1, dan heeft u recht op vergoeding van
een jaarlijks voetonderzoek. Bent u ingedeeld in zorgprofiel 2, 3 of 4, dan heeft u recht op vergoeding zoals opgesteld in het
behandelplan. In dat plan staat hoeveel en welke voetzorg nodig is.

Wanneer krijgt u een vergoeding uit de aanvullende verzekering?
Bent u ingedeeld in zorgprofiel 1? Dan heeft u recht op vergoeding van pedicurezorg (https://vergoedingen.zilverenkruis.nl/pedicurezorgbij-diabetes) vanuit sommige aanvullende verzekeringen.

Vraag en antwoord
Wat is een zorgprofiel?

Wie bepaalt in welk zorgprofiel ik ingedeeld word?

Wat is het verschil tussen een Simm's classificatie en een zorgprofiel?

Kunt u mij uitleggen waar het jaarbudget uit is opgebouwd?

Mijn podotherapeut zegt dat ik 1 keer per jaar een onderzoek moet laten doen. Klopt dit?

Kan ik gedurende het jaar wisselen tussen zorgprofielen, omdat mijn gezondheid verbetert/verslechtert?

Ik ben diabetespatiënt en heb voetzorg nodig. Wat moet ik doen?

Waarin wijken de behandelplannen tussen de verschillende zorgprofielen van elkaar af?

Ik moet verplicht naar de podotherapeut voor een onderzoek. Wordt dit volledig vergoed?

Ik heb een rekening gekregen van de podotherapeut, maar ik ben daar niet geweest. Ik ben wel bij een pedicure
geweest.

Ik ben diabetespatiënt en heb classificatie Simm's 0. Wat krijg ik vergoed?

Ik ben diabetespatiënt en heb classificatie Simm 1 (of hoger). Wat krijg ik vergoed?
Voor vergoeding vanuit de basisverzekering geldt dat u in zorgprofiel 2 moet zijn ingedeeld. Bent u ingedeeld in zorgprofiel 1 dan is
er recht op de vergoeding Pedicurezorg (https://vergoedingen.zilverenkruis.nl/voetzorg-bij-diabetes) vanuit de aanvullende
verzekering.
Zowel mijn man en ik zijn diabetespatiënt. Ik heb zorgprofiel 3 en mijn man zorgprofiel 4. Waarom krijgt mijn
man meer vergoed?

Kunt u mij meer informatie geven over het behandelplan?

Ik ben niet in staat om naar de pedicure te gaan. Kan de pedicure bij mij thuiskomen en wordt dit vergoed?

Ik ben diabetespatiënt en heb een declaratie van mijn pedicure ontvangen. Kan ik deze insturen?

Mijn pedicure is niet gecontracteerd. Krijg ik mijn declaratie vergoed?

Ik ben diabetespatiënt, mijn podotherapeut is niet gecontracteerd. Krijg ik mijn declaratie vergoed?

Krijg ik mijn vervoer vergoed als ik naar de podotherapeut/medisch pedicure ga?

Wat verandert er wel door de wijziging van combinatiepolis naar naturapolis?

Waarom worden er contracten met zorgverleners afgesloten?

Wat gebeurt er als ik voor mijn voetzorg naar een zorgverlener ga die geen contract met Zilveren Kruis heeft?

Kan ik ook zelf mijn zorgverleners kiezen?

Was deze informatie nuttig voor u?
Ja

Nee

