
Notulen ROHA ketenzorg DM2 Podotherapie d.d. 27-09-2017 
 

1. Opening en mededelingen 
Aanwezig: Tim van Dun (Voetencentrum Wender), Jacques Paulus, Marly van Gestel 
(RondOm Podotherapeuten), René Carolina, Jurjen Wedeven (Voetportaal), Tim 
Hulleman (Voetportaal), Melanie Uytendaal, Marianne Dekeukeleire en Diana Rietdijk 
(allen ROHA); Afwezig met bericht: Marieke de Haan (Podocentrum Amsterdam) 

 
2. Notulen vorige bijeenkomst 
- Promotie van schoenen d.m.v. korting in winkel niet haalbaar (René Somers) 
- Patienteninformatie in CareSharing (CS) om uit te printen is niet geïmplementeerd, 

tekst is wel gebruikt voor nieuwe patientenfolder (Tim Hulleman) 
 
3. Communicatie praktijken 
Communicatie via CS loopt nog niet goed, nogmaals afgesproken dat: 
- minimaal 1 x per jaar een rapportage moet plaatsvinden (zorgprofiel, behandelplan) 
- gewenste frequentie van voetcontrole noteren 
- via communicatieknop kan een kort bericht gestuurd worden waarvan de POH/HA 
direct een melding krijgen 
- Melanie gaat bekijken of, en zo ja, waar het voetonderzoek in te zien is voor de POH/HA 
(actiepunt) 
- Soms is het onduidelijk waarvoor patienten op spreekuur komen, naar HApraktijken zal 
gecommuniceerd worden dat een duidelijke vraagstelling voor de podotherapeut 
geformuleerd moet worden in de verwijzing (actiepunt) 

 
4. Nieuwe richtlijn diabetische voet (NIV) 
Meest opvallende verandering is aanv.onderzoek naar PAV:  
- niet alleen monofasisch maar ook bifasisch dopplersignaal kan passen bij PAV 
- diagnostiek van PAV hoort in HApraktijk thuis 
- als er een EAI is verricht moet dit ook genoteerd worden in CS 
- vermoeden van PAV via communicatieknop melden, dan wordt het direct gezien 
 
5. Samenwerking met tweede lijn 
Samenwerking met voetenteams in diverse zkh A’dam wordt als goed ervaren, als men 
elkaar persoonlijk kent verloopt intercollegiaal contact goed en kan pt snel terecht, 
samenstelling en organisatie van voetenteams is divers, voetenteam geeft vaak 
verwijsbrief aan pt mee voor de eigen podotherapeut en pt lijken daarmee ook weer in 
praktijk “aan te komen” bij terugverwijzing, in geval van spoed wordt er altijd met de 
HApraktijk/ HA gebeld, bij recidief ulcus worden pt vaak rechtstreeks naar voetenteam 
terugverwezen en niet via de huisarts; podotherapeuten krijgen geen correspondentie 
van voetenteam, suggestie is om in verwijzing naar voetenteam de podotherapeut in Cc 
mee te nemen (actiepunt) 
 
6. Scholing praktijken 
Tim van Dun, Marly van Gestel en Jacques Paulus willen gezamenlijk i.s.m. werkgroep 
DM ROHA een voetscholing voorbereiden met o.a. nieuwe richtlijn diabetische voet 
(NIV) m.n. diagnostiek PAV, casuïstiek, praktisch oefenen op patiënt en wat kan de 



podotherapeut nog meer bieden naast DM voetzorg. Alle overige podotherapeuten 
zeggen toe ook bij de scholing aanwezig te zijn om POH te kunnen ontmoeten. Scholing 
voorjaar 2018 plannen (actiepunt) 
 
7. Rondvraag 
- Tim Hulleman signaleert dat de podotherapeutische behandeling van DM-patiënt  

flinke druk op agenda geeft en dat dit voor sommige praktijken het minder rendabel 
maakt en dat zij de DM zorg afstoten, waardoor de druk op de overige praktijken 
toeneemt. Dit wordt deels door de praktijken herkent en ieder heeft eigen strategie 
om de agenda goed te beheren. 

- Jurjen Wedeven kan niet alle verwezen pt in zijn systeem terugvinden  oorzaak 
hiervan zal bij afsprakenbureau van Voetportaal liggen en daar opgelost moeten 
worden  
 

8. Sluiting 
 


