
DTP in de praktijk & screeningsproces 
Rode Vlaggen duiden op risico voor biomedische en somatische oorzaak die dusdanig  
relevant is dat nader medisch onderzoek gewenst kan zijn. 
 
Algemeen 

1.  (Recent) trauma.   ja / nee 

2.  Al langer bestaande (onverklaarde) koorts.   ja / nee 

3.  Recent onverklaard gewichtsverlies (> 5kg per maand).   ja / nee 

4.  Langdurig gebruik van corticosteroïden (b.v. prednison).   ja / nee 

5.  Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van houding.   ja / nee 

6.  Algemeen onwel bevinden.   ja / nee 

7.  Nachtelijke pijn: pijn die ‘s nachts blijft of verergert.   ja / nee 

8.  Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen(tintelingen, krachtsverlies)   ja / nee 

9.  Kanker in uw eigen voorgeschiedenis.   ja / nee 

10.  Belasten is niet mogelijk (asdrukpijn).   ja / nee 

11.  Er zijn tekenen/symptomen van infectie.                                                         ja/nee 

12.  Bent u diabetespatiënt.   ja / nee 

  

Lage rug regio 

13.   Langdurige lage rugpijn. ja / nee 

14.   Trauma in relatie met de klacht. ja / nee 

15.   Afwijkingen in de stand van de rug (Deformiteiten (bijv. lumbale kyfose).  ja / nee 

16.   Toedienen medicatie via infuus. ja / nee 

17.   Toenemende pijn.  ja / nee 

18.   Aanhoudende ernstige beperking lumbale flexie.  ja / nee 

19.   lncontinentie voor urine en/of faeces . ja / nee 

20.   Bilaterale uitvalsverschijnselen (beide zijden). ja / nee 

21.   Unilaterale uitvalsverschijnselen (eenzijdig). ja / nee 

22.   Ernstig beperkt looppatroon. ja / nee 

 

 

Om zonder verwijzing naar de podotherapeut te gaan dient u voorafgaand aan uw eerste bezoek 

het inschrijfformulier in het vullen en mee te nemen. 

Indien u een van de vragen van het DTP formulier met ja beantwoordt  dan kunnen wij u niet  

via de DTP procedure behandelen en adviseren wij u om uw huisarts te consulteren met uw 

klacht  en  een schriftelijk verwijzing  voor de Podotherapie te vragen.  

Deze verwijzing is noodzakelijk om de behandeling aan te vangen/op te starten.   

Bij vragen en/of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de praktijk. 


