Toelichting SIMM’s classificatie naar zorgprofiel:
Simm’s 0: Geen verlies PS, geen PAV (Geen zorgprofiel)
Simm’s 1: Verlies PS of PAV (wel of geen zelfzorgcapaciteit) (Zorgprofiel 1)
Simm’s 1: Verlies PS of PAV met verhoogd risico huiddefecten, drukplekken of infecties (zorgprofiel
2*)
Simm’s 2: Verlies PS en PAV (zorgprofiel 2)
Simm’s 2: Verlies PS óf PAV i.c.m. drukplekken, Verlies PS én PAV i.c.m. drukplekken. (Zorgprofiel 3)
Simm’s 2: Inactieve Charcotvoet (Zorgprofiel 4)
Simm’s 3: Genezen ulcus, amputatie, actief niet-plantair ulcus met genezing binnen 2 weken
(Zorgprofiel 4)

Verwijs indien zorgprofiel 2 of hoger naar de podotherapeut via het KIS (onderzoek voetcontrole
aanvragen). De podotherapeut zal de patiënt oproepen en een behandelplan vaststellen. De
podotherapeut zal vervolgens, samen met (gecontracteerde) pedicures, in de regio de voetzorg
uitvoeren en u via het KIS terugrapporteren.
Vergoeding vanuit de basisverzekering vindt plaats indien er sprake is van zorgprofiel 2 of hoger.

* Toelichting op vaststellen zorgprofiel 2 bij SIMM’s 1
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken
Voetdeformiteiten:
Er dient sprake te zijn van standsafwijkingen en orthopedisch schoeisel.
Of
Limited Joint Mobility:
Als gevolg van Limited Joint Mobility kunnen er aan de voeten plaatsen met verhoogde druk- en schuifkrachten
ontstaan. De voorvoet loopt hierbij het meest gevaar. Vooral door de verstijving van het grote teengewricht zal de
grote teen niet meer als afzetpunt fungeren en zal het verlengde van de 2e en 3e teen van de voet hiervoor
gebruikt worden. Hierdoor vindt overbelasting en eeltvorming plaats ter hoogte van de 2e en 3e teen onder de
middenvoetsbeentjes en zal minder beweging mogelijk zijn van de grote teen.
Criterium: Eeltvorming ter hoogte van 2e en 3e teen onder de middenvoetsbeentjes in combinatie met
verminderde beweeglijkheid (minder dan 60 graden dorsaalflexie) van MTP1.
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie
Waarbij het risico op huiddefecten/infectie als volgt wordt gedefinieerd:
Fontaine II b klasse:
bij claudicatio en doorverwezen naar vaatchirurg, minimaal Fontaine IIb
inclusief gebruik van bloedverdunner.
Nefropathie:
dialyse en pre-dialyse patiënten
Gebruik van immunosuppressiva / prednison, chemotherapie:
Chronische medicatie (langer dan twee weken) bij diabeten met behandeling met corticosteroïden en/of
biologicals. Behandeling cytostatica of immunosuppressiva na transplantatie bij neuropathie of vaatlijden.

