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Bijlage: Specifieke bepalingen zorgovereenkomst Voetzorg bij diabetes mellitus  
   (versie 2021) 
 
 
Artikel 1  Definitie Zorgaanbieder 
 
De Zorgaanbieder: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of maatschap die deze 
zorgovereenkomst is aangegaan en die tevens podotherapeut kan zijn. In geval de 
Zorgaanbieder een instelling is (met of zonder rechtspersoonlijkheid) die als zodanig is 
toegelaten overeenkomstig de Wet Toelatingen Zorginstellingen (WTZi)1 dan betreft het de 
instelling die de gecontracteerde zorg aanbiedt en die deze zorgovereenkomst is aangegaan. 
 
 
Artikel 2 Voetzorg bij diabetes mellitus 
 
De Zorgaanbieder levert voetzorg bij diabetes mellitus zoals podotherapeuten die plegen te 
bieden aan de verzekerden van de Zorgverzekeraar zoals omschreven in de “Zorgmodule 
Preventie Diabetische Voetulcera” en de “Richtlijn Diabetische Voet”. De Zorgaanbieder levert 
die zorg waartoe hij is gekwalificeerd en voor zover overeengekomen in de (specifieke) 
bepalingen van deze zorgovereenkomst.  
 

Artikel 3  Kwaliteitseisen en deskundigheid  
 
In aanvulling op de eisen van doelmatigheid en kwaliteit zoals gesteld in de Algemene 
Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2020-2021 geldt het volgende:  
1. De podotherapeut voert conform artikel 34 van de Wet BIG rechtsgeldig de titel 

podotherapeut. 
2. Iedere podotherapeut binnen de praktijk is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister 

Paramedici (KP). 

 
Artikel 4  Inzet pedicure 
 
1. De Zorgaanbieder kan conform de vigerende NZa ‘Beleidsregel overige geneeskundige zorg’ 

een deel van de zorg laten verlenen door een pedicure.  
2. De in te zetten pedicure dient te beschikken over een diploma medisch pedicure of een 

erkend basisdiploma pedicure aangevuld met een erkend specialistisch certificaat in de 
verzorging van diabetische voet, gebaseerd op beroepscriteria die beschreven staan in het 
beroepscompetentieprofiel voor medisch pedicures.  

3. De pedicure dient geregistreerd te staan in een relevant kwaliteitsregister zoals het 
KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) of het Register Paramedische Voetzorg (RPV) als 
medisch pedicure (MP) of met de aantekening 'voetverzorging bij diabetici' (DV), of het 
Kwaliteitsregister Medisch Voetzorgverleners (KMV) in het geval van MBO-4 geschoolde 
medisch pedicures (MBO-4 MP). 

 

 
1 De toelatingsvergunning (artikel 4 Wtza) komt in plaats van de WTZi-toelating. Naar verwachting per 1 juli 
2021 


