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Minimale vereisten voor een anamnese, 

onderzoek en screeningsformulier 
 
 

Anamnese 
 

Datum:  

Risicovoet  Omschrijving 

Links Ja/Nee  

Rechts Ja/Nee  

 
Naam: 

Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Telefoonnummer: 

E-mailadres: 
Geboortedatum: 

Gewicht:     
Lengte:    
Buikomvang: 

Beroep: 
Sport: 

Zorgverzekering: 
Huisarts:      Verwijzing Ja/Nee 
Adres HA:     

Telefoon HA: 
Woonsituatie: 

Zelfstandig:    met partner / alleenstaand 
      thuiszorg nee/ja 

  Verzorgingshuis 
Anders, nl.: 

Kunt u uw eigen voeten nog verzorgen? ja/nee 

Allergieën: 
 

Veranderd gevoel in de voeten?   nee/ja, nl. 
Een (doorgemaakt) ulcus     nee/ja, nl. 
Amputatie(s)     nee/ja, nl. 

Achteruitgang van het gezichtsvermogen? nee/ja, nl. 
Pijn in de kuiten bij het lopen?   nee/ja, nl. 

Diabetes mellitus     nee/ja, nl. 
 Zo ja, gebruik dan tevens de bijlage DM 
  Medicatiegebruik: 

Complicaties: 
Reuma      nee/ja 

Zo ja, gebruik dan tevens de bijlage reuma 
  Medicatiegebruik: 

Complicaties: 

Kanker      nee/ja, nl. 
  Oncologische behandelingen: 

Complicaties aan de voeten: 
Hart en/of vaatziekten    nee/ja, nl. 
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Varices      nee/ja, nl. 

Huidaandoeningen     nee/ja, waar 
Gebruik antistollingsmiddelen   nee/ja 

Gebruik overige medicijnen: 
Steunkousen     nee/ja, links/rechts 
Onder behandeling van een specialist? nee/ja, nl 

Ziektegeschiedenis:  
(operaties voet, enkel, knie, heup, rug, nek, doorgemaakte decubitus aan 

hiel/enkel) 
 

Screening 
 

Algemene waarnemingen 
 
Hieronder wordt onder meer verstaan: 

Psychisch: 
- Verwardheid; 

- Stemmingsstoornissen; 
- Vergeetachtigheid; 

- Verslaving; 
- Rouw/emotionele processen. 

Lichamelijk: 

- Circulatiestoornissen; 
- Blauwe plekken; 

- Blauwe nagels; 
- Verlamming/gevoelsuitval; 
- Verwaarlozing; 

- Koorts; 
- Vermoeidheid; 

- Slechthorendheid. 
Sociaal: 

- Sociaal isolement; 

- Afhankelijkheid; 
- Armoede. 

 
Beweeglijkheid 
 

Normaal = de bewegingen en het functioneren geschieden op een soepele 
manier. 

Beperkt = alles wat van het normale afwijkt. 
 
Voetinspectie 

B=Blaar 
O = Eelt 

( = Kloven 
• = Likdoorn 
V = Nagelaandoening  

R = Roodheid 
U = Ulcus 

Δ = Wond 
W= Wrat 
Z =Zwelling 
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Huidconditie: 

Nagelconditie:  
Opmerkingen: 

 
 

Blauwdrukken 
 

Voettype/vorm: 
Standafwijkingen: 
 

Afwikkeling 
 

Linkervoet  Normaal/Verstoord 
Rechtervoet  Normaal/Verstoord 

 
Schoen- en kousinspectie 
 

(Semi)orthopedisch nee/ja, laatste controle 
Steunzolen   nee/ja, laatste controle 

Confectieschoenen  nee/ja 
 Pasvorm   voldoende/onvoldoende 
 Opmerkingen 

Kousen/sokken: 
 Pasvorm  voldoende/onvoldoende 

 Opmerkingen 
 
 

Totstandkoming 
Deze vereisten zijn tot stand gekomen door verschillende bestaande formulieren 

met elkaar te vergelijken. Hierdoor zijn diverse gegevens bij elkaar gevoegd en 
met belangrijke aanvullingen uitgebreid.  
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Gebruik 

Dit formulier is te gebruiken voor alle cliënten. Naast de medisch pedicure 
kunnen ook andere disciplines dit formulier gebruiken. 

Bij alle nieuwe cliënten dient dit formulier te worden ingevuld alvorens tot 
behandeling van de voeten wordt overgegaan. Vervolgens wordt iedere 
behandeling een eenvoudig onderzoek gedaan en een uitgebreide screening volgt 

volgens de Simms classificatie. 
 

Opmerkingen betreffende zorgverzekering 
De medisch pedicure kan de cliënt wijzen op de mogelijkheden voor vergoeding 
van de behandeling. 
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Adviezen over voetschimmel 
 

 
Uw pedicure heeft met u besproken wat u kunt doen aan een schimmelinfectie 

van de voet. 
 
Verschijnselen  

Schilfertjes, kloven tussen de tenen. Soms jeuk. Rode schilferige plekken op de 
voetzool of aan de rand van de voet. Soms ook vervelling van vingers en 

handpalm (overgevoeligheidsreactie op de schimmel). 
 

Ontstaan  
Bij vermindering van bescherming van de huid door: 

• Irritatie of beschadiging 

• Verweking door vocht of warmte 
• Te veel wassen met zeep waardoor de beschermende vetzuren op de huid 

verdwijnen 
• Verminderde weerstand (bijv. HIV, diabetes, ouderen) 

 

Besmettelijkheid 
Schimmels kunnen van mens op mens overgedragen worden. Denk aan: 

openbare ruimtes waar men op blote voeten loopt. 
 
Adviezen 

Zonder zeep wassen en indien toch zeep gebruikt wordt, goed naspoelen 
• Droog overdreven goed af, vooral tussen de tenen. Gebruik eventueel 

talkpoeder om de voeten droog te houden 
• Dagelijks schone sokken van natuurlijk materiaal dragen. Ventilerende 

schoenen dragen en wissel deze dagelijks, haal losse zolen uit de schoen 

om ze goed te kunnen laten drogen. 
• Draag altijd slippers in ruimtes waar veel mensen op blote voeten lopen 

• Behandel schoenen met een schimmeldodende poeder of spray 
 

Medicatie 

Anti schimmel crème of poeder koopt u bij voorkeur bij de apotheek. Deze kan u 
adviseren of er een wisselwerking is bij gebruikte medicatie. 

Crème: smeer 2 x daags dun op de plek en 2 cm rondom de plek. De schimmel 
breidt zich uit wat niet met het blote oog niet te zien is. 
 

Hoe nu verder? 
Als er na 2 tot 4 weken geen enkele verbetering is neemt u contact op met de 

huisarts. 
Blijf 1 tot 2 weken doorsmeren nadat de klachten over zijn.  
Volg de bijsluiter van de medicatie. 

 
Adviezen over schoenreiniging 

Nederland staat op de 4-de plaats van de landen waar de meeste 
voetschimmelinfecties voorkomen. Eén op de drie Nederlanders heeft een 

schimmelinfectie van de huid of de nagel van de voet. 
Nederlanders dragen veel gesloten schoenen. De meeste Nederlanders dragen de 
gehele dag schoenen en ze wisselen te weinig van schoenenpaar. Ook hebben de 
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Nederlanders de gewoonte om binnen- en buitenshuis dezelfde schoenen te 

dragen. 
Om de binnenzijde van de schoenen zoveel mogelijk te reinigen moet de 

binnenkant goed gesprayd worden. Het is hierbij belangrijk de gehele binnenlaag 
te voorzien van voldoende spray. Dit proces moet 5 maal herhaald worden met 
een tussenpozen van 2 dagen. Het is verstandig dit een maal per week te 

herhalen. 
Het is verstandig om regelmatig van schoenen te wisselen en de schoenen goed 

te laten drogen. Als schoenen een lange tijd niet gebruikt worden dan is het 
verstandig om hiervoor de gehele binnenbekleding in te poederen met een 
antischimmel poeder en de schoenen op een droge plaats op te bergen.  
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Minimale vereisten voor een verwijsbrief naar de 

huisarts 

 
Briefpapier met praktijkgegevens: 
Naam, functie, Adres, telefoon, (veilig) e-mail adres, telefoonnummer 

AGB-code, Provoet/Stipezo nummer,  ProCert nummer, KvK nummer,  BTW 
nummer 

 
 
 

Plaats en datum:  
 

Betreft: 
Naam en geboortedatum: 
Adres en telefoonnummer: 

 
Geachte, 

 
Vandaag kwam x voor behandeling van de voeten. Ik heb het vermoeden dat er 
sprake is van een schimmelinfectie van de huid en/of de nagels.  

 
Plaats:  

Sinds: 
 
Graag uw beoordeling hierover. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Naam,  
Functie, 
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