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We hebben gemerkt dat over de aanspraak op voetverzorging
onduidelijkheid bestaat.
De doelgroep in de Wlz heeft een zwaardere zorgbehoefte dan die in de
AWBZ. Deze doelgroep is voor de noodzakelijke voetverzorging/voetzorg
naar aard, inhoud en omvang redelijkerwijs aangewezen op de Wlz. Dat
heeft ertoe geleid dat het Zorginstituut het standpunt heeft ingenomen
dat alle noodzakelijke voetzorg die niet als geneeskundige zorg ten laste
van de Zvw komt, onder de aanspraak op persoonlijke verzorging valt.
Ook als die door een pedicure wordt uitgevoerd.
We wijzen op de tekst die we in het Wlz-Kompas hebben opgenomen:
Alle noodzakelijke voetverzorging, met uitzondering van geneeskundige voetzorg,
is te beschouwen als persoonlijke verzorging (PV).
Als geneeskundige zorg nodig is, zoals bij diabetesvoeten het geval kan zijn, dan
is dit zorg vanuit de Zvw (huisartsenzorg, ketenzorg). In de zorgpolis van de
bewoner staat welke zorg wordt vergoed en hoe de procedure voor vergoeding is
geregeld. Alléén voor mensen met verblijf en behandeling in dezelfde instelling
geldt dat de geneeskundige zorg van algemeen medische aard, zoals de medische
zorg bij bijvoorbeeld diabetesvoeten, óók onderdeel is van Wlz-zorg.
De zorgaanbieder dient goede zorg te bieden. Het is aan de zorgaanbieder om te
bepalen wie de voetverzorging/voetzorg die tot de Wlz-zorg behoort op een
verantwoorde manier kan bieden. Bij mensen zonder voetproblemen kan een
verzorgende of een pedicure de voetverzorging bieden. Bij voetproblemen zal
meer deskundigheid nodig zijn van bijvoorbeeld een gespecialiseerde pedicure of
een podotherapeut. De zorgaanbieder betaalt de kosten van de noodzakelijke
voetverzorging/voetzorg die onderdeel is van de Wlz. Een zorgaanbieder mag
voor die zorg geen kosten aan de verzekerde in rekening brengen, omdat het om
verzekerde zorg gaat.
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