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Verwijzingen podotherapeuten, versie 22-5-2015
Bestaande patiënten:
Deze patiënten ontvangen al voetzorg van een podotherapeut of pedicure. Echter, deze patiënt is nog
niet bekend op uw praktijk in het KIS. Er komt geen verwijzing vanuit de huisartsenpraktijk. De
verwijzing heeft al in het verleden plaats gevonden via het KIS of op papier naar u of een andere
podotherapeut/pedicure. U neemt, als het ware, de verwijzing over in het KIS. Indien er sprake is van
een bestaande patiënt, volg dan onderstaande stappen:
1. Informeer bij de patiënt, pedicure of in het eigen systeem (indien patiënten bekend is in het eigen
systeem) naar de huisarts en BSN of geboortedatum, van de patiënt.
Wissel deze privacygevoelige gegevens NIET per email uit!
2. Ga naar ‘inbox verwijzingen’
3. Klik op ‘aanmaken verwijzing’

4. Zoek de huisartsenprakijknaam op (1)
5. Voer geboortedatum of BSN in (één van beide!) (2)
6. Zoek patiënt op (3)

7. Vul ‘protocol’ in
8. Vul ‘zorgproduct’ in
9. Klik op ‘aanmaken en openen verwijzing’
Nieuwe patiënt:
Deze patiënten ontvangen nog geen voetzorg van een podotherapeut of pedicure. Deze patiënt wordt
verwezen vanuit de huisartsenpraktijk. Deze patiënt is nieuw in de Diabetische voetzorg.
Voor een nieuwe patiënt wordt de eerste verwijzing aangemaakt vanuit de huisartspraktijk.
De podotherapeut ontvangt hiervan een email. De verwijzing komt te staan in het mapje ‘inbox
verwijzingen’.

De verwijzing is in behandeling genomen:
Voor elke patiënt wordt SIMM’s classificatie en het zorgprofiel automatisch vastgelegd in het KIS indien
het voetonderzoek wordt ingevuld. Deze zijn ook inzichtelijk voor de huisartsenpraktijk. Hiervoor is geen
actie nodig, dit gaat automatisch. De verwijzing kan dus gewoon open blijven staan.

Afronden consult – communicatie richting HAP:
 Het voetonderzoek (en dus de SIMM’s en het zorgprofiel) worden automatisch gedeeld met de
huisartsenpraktijk indien er een openstaande verwijzing is.
 Indien extra communicatie richting de praktijk gewenst is, gebruik dan een ‘consultrapportage’.

Afronden verwijzing:
Indien de patiënt niet meer onder behandeling bij u is rond u de verwijzing af. Dit kan door op ‘afronding
verwijzing’ te klikken.

