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Rode Vlaggenlijst 

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.  

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

screenen aan de hand van de rode vlaggenlijst 

Heeft u recent een trauma/ongeval gehad ter hoogte van de voet of OL? 
             Zo Ja: Wanneer was de laatste consultatie: 
             Is er nog een vervolgafspraak gepland? 
 

JA   /    NEE 
_______________ 
JA   /    NEE 

Hebt u in het verleden een operatie gehad ter hoogte van de voet of OL? 
                         Zo Ja: Wanneer was de laatste consultatie 
                         Is er nog een vervolgafspraak gepland? 
          

JA   /    NEE 
_______________ 
JA   /    NEE 

Hebt u al ooit een wonde gehad ter hoogte van de voeten die moeilijk genas 
en / of waarvoor een behandeling door een arts noodzakelijk was? 
 

JA   /    NEE 

Lijdt u aan een huidaandoening (zoals bv. Psoriasis, eczeem,… )? 
             Zo ja; Welke?  
 

JA   /    NEE 

Lijdt u aan Diabetes Mellitus?       
 Hebt u momenteel een voetwonde?     
 Hebt u in het verleden een voetwonde gehad?    
 Hebt u last van tintelingen in de voeten/ onderbenen?   
 

JA   /    NEE 
JA   /    NEE 
JA   /    NEE 
JA   /    NEE 

Hebt u soms last van krampen bij het stappen?  
             Zo ja? Na hoeveel meter? 
 

JA   /    NEE 
______________ 

Bent u ooit al geopereerd aan de bloedvaten ter hoogte van het OL? 
 

JA   /    NEE 

Heeft u last van uitstralingspijn in de benen, krachtsverlies, doof gevoel of 
tintelingen? 
 

JA   /    NEE 

Lijdt u aan een Reumatische aandoening (zoals reumatoïde artritis, 
spondylitis ankylosans, psoriasis artritis, sclerodermie,…?   
 

JA   /    NEE 

Hebt u vaak pijn in andere gewrichten? 
Wordt u ‘s nachts soms wakker van pijn in 1 of meerdere gewrichten / rug? 
Ervaart u ’s ochtend stijfheid in 1 of meerdere gewrichten / rug? 
 

JA   /    NEE 
JA   /    NEE 
JA   /    NEE 

Lijdt u aan een neurologische aandoening? 
 

JA   /    NEE 
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Lijdt u aan een systeemaandoening die hier niet vermeld wordt? 
 Zo Ja: welke?  
 

JA   /    NEE 
_______________ 

Heeft u momenteel of in het verleden kanker gehad? 
 

JA   /    NEE 

Bent u de laatste tijd ernstig ziek geweest en/ of bent u de laatste 3 
maanden nog onder behandeling van een arts geweest? 
 

JA   /    NEE 

Neemt u medicatie? 
              Zo ja: welke?  
 
 

JA   /    NEE 

 


