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Algemene informatie 
 

Op 7 maart 2016 verschijnt het Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de 

kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog in het Belgische 

Staatsblad. Hierin vervat zijn de technische prestaties en een overzicht van de handelingen 

waarmee de podoloog door een arts kan worden belast. 

Het statuut bepaalt twee acties : de technische prestaties en de toevertrouwde handelingen.  

Binnen de technische prestaties die verricht mogen worden door een podoloog onderscheidt 

men de prestaties waarvoor niet noodzakelijk een voorschrift vereist is en waarvoor een 

voorschrift van een arts of een arts-specialist vereist is. 

Voor bepaalde technische prestaties is er vrije toegang, d.i. waarvoor geen voorschrift nodig 

is. Dit zijn bepaalde prestaties bij de niet-risico voet (zonder systeemaandoening) en voet 

met functionele stoornis. De podoloog is dan verantwoordelijk om te beslissen om deze 

technische prestaties te stellen of om door te verwijzen.  

De podoloog is dan ook verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van een behandeling!  

Hiervoor raden wij aan om de patiënten die zich aanbieden zonder voorschrift systematisch 

te screenen aan de hand van de rode vlaggenlijst). Indien er toch sprake is van een risico 

ben je verplicht om contact op te nemen met de arts voor een voorschrift. 

In concreto is er vrije toegang1 voor : 

 Screening, advies en educatie 

 Basis consultatie 

 Podologische behandelingsmogelijkheden  

 Podologisch onderzoek 

 Podologische zooltherapie 

 Aseptische wondzorg 

Bepaalde technische prestaties zijn op voorschrift van een arts of een arts-specialist.  

Deze arts / arts-specialist is verantwoordelijk voor het voorschrift. De podoloog is dan 

verantwoordelijke voor de goede uitvoering van de prestaties zoals beschreven op het 

voorschrift en het tussentijds/definitief verslag aan de voorschrijvende arts. 

In concreto zijn de technische prestaties op voorschrift bij de risicovoet en voor wat betreft 

de diabetische voet t.e.m. risicoklasse 2a. 

                                           
1 Enkel bij Niet risico patiënten en Patiënten met een functionele stoornis 
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Voor bepaalde prestaties, nl. behandeling & opvolging tot max. 12 maanden geldig of tot 

dat risicoklasse wijzigt. 

ARTS risicopatiënten  

DM tot en met risicoklasse 2A  

Post - traumatisch  

Post - chirurgisch 

Screening, advies en educatie  

Basis consultatie  

Podologische 

behandelingsmogelijkheden 

Podologisch onderzoek  

Aseptische wondzorg 

ARTS-SPECIALIST Risicopatiënten  

DM overige risicoklasse’s  

Post - traumatisch  

Post - chirurgisch 

Screening, advies en educatie  

Basis consultatie  

Podologische 

behandelingsmogelijkheden 

Podologisch onderzoek  

Podologische zooltherapie 

Aseptische wondzorg 

 

Toevertrouwde handelingen zijn deze handelingen die zoals het woord het zegt worden 

toevertrouwt door een arts aan een welbepaalde podoloog. Dit gebeurt onder het eigen 

toezicht en de eigen verantwoordelijkheid van de arts. Hiervoor kan het voorschrift 

schriftelijk of mondeling. In dit geval is de podoloog verantwoordelijke voor de goede 

uitvoering van de handeling en het opstellen van het definitief verslag of tussentijds verslag 

indien de risicoklasse wijzigt. Belangrijk is dat het behoort tot de normale kennis en 

bekwaamheid van de podoloog. Is dit niet het geval dan heeft de podoloog de verplichting 

dit te melden aan de arts.  

Het is de arts, de arts specialist of de arts specialist chirurgische discipline. Deze kan bij een 

wonde met of zonder ontsteking enkel bij bepaalde patiënten, bepaalde handelingen 

toevertrouwen 

ARTS 

 

een wonde met of zonder of zonder 

ontsteking: 

 Niet risico patiënten  

 Risicopatiënt  

 Patiënten met een functionele stoornis  

 DM tot en met risicoklasse 2A 

 Post - traumatisch  

 Post- chirurgisch 

 

Podologische 

behandelingsmogelijkheden 

Contactverdoving  

Aseptische wondzorg 
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ARTS SPECIALIST Bij een wonde met of zonder 

ontsteking: 

 

 Niet risico patiënten  

 Risicopatiënt voet met een 

functionele stoornis  

 DM overige risicoklasse’s 

• Algemene wondzorg  

• Verwijderen en/of aanleggen 

van gips of gips vervangend 

materiaal  

• Verwijderen en/of aanleggen 

van spalken  

• Podologische 

behandelingsmogelijkheden  

• Toediening van lokale topica 

waarvoor een voorschrift 

noodzakelijk is 

 Bij een wonde met of zonder 

ontsteking  

 Post – chirurgische voet  

 Post – traumatische voet 

• Algemene wondzorg  

• Verwijderen van percutaan 

osteosynthese materiaal  

• Verwijderen en/of aanleggen 

van gips of gips vervangend 

materiaal  

• Verwijderen en/of terug 

aanleggen van spalken 

 

 

ARTS SPECIALIST 

CHIRURGISCHE DISCIPLINE 

Bij de chirurgische voet • Assistentie en 

instrumentatie in de voet en 

enkel chirurgie  

• Aanleggen van een gips of 

gips vervangend materiaal 

of verbaden  

• Aanleggen van spalken 

 

Concrete vragen: 

1. Heeft de podoloog een verwijsbrief nodig van de arts voor een behandeling 

(instrumenteel of BMO)? Of is dit enkel voor de DM patiënten? 
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Antwoord:  

Er is vrije toegang voor alle niet – risico patiënten, dat wil zeggen dat je daarvoor geen 

voorschrift nodig hebt. Het is wel belangrijk dat de je nieuwe patiënten screent (aan de 

hand van de rode vlaggenlijst)  voor mogelijke risico’s die je patiënt niet altijd spontaan zal 

meedelen.  

Voor diabetespatiënten en andere risico – patiënten (systeemaandoeningen, vaatlijden,…), 

voor post – traumatische en post – chirurgische patiënten heb je steeds een voorschrift 

nodig.  

 

2. Bij DM patiënten, mag deze verwijsbrief altijd van de huisarts zijn? Wat als de 

diabetische patiënt in het ziekenhuis wordt opgevolgd?  

Antwoord: De huisarts mag een voorschrift verstrekken voor de diabetespatiënt tot en met 

risicoklasse 2a voor alle technische prestaties BEHALVE zooltherapie, hiervoor is steeds een 

voorschrift van een arts specialist noodzakelijk. 

Vanaf een risicoklasse 2b moet de patiënt een voorschrift hebben van een arts specialist  


