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Registratie HIS  
 
Zorgkoepel West-Friesland maakt gebruik van het KIS van Health Connected voor het oproepen van patiënten 
binnen het zorgprogramma DM voor fundusscreening. Om patiënten binnen het juiste termijn op te roepen, moeten 
onderstaande meetwaarden in het HIS juist en volledig zijn ingevuld. 
  

1. Regie fundus DM   
NHG meetwaarde: 3824 | DMRF 
Wanneer: éénmalig bij nieuwe patiënten binnen de keten DM2.  
Wat vul je in: 

o Huisarts, patiënt moet door ZWF worden opgeroepen. 
o Specialist, fundusscreening vindt plaats bij de oogarts 
o Overig/ onbekend, er hoeft geen fundusscreening meer plaats te vinden. 

 
2. Uitslag diabetische retinopathie  
NHG meetwaarden: 3923 | DMR7 FA LI en 3924 | DMR7 FA RE   
Wanneer: Na elke fundusscreening. 
Deze meetwaarden worden geautomatiseerd gevuld na koppelen van het edifact bericht van Ksyos.  
Wanneer de fundusscreening niet door Ksyos is beoordeeld worden de meetwaarden handmatig ingevuld. 
Wat vul je in:  

o R0 geen zichtbare DRP, R1 milde achtergrond DRP, R2 pre-proliferatieve DRP, R3 proliferatieve DRP, 
Niet te bepalen.  

  
3. Advies follow-up fundusscreening DM 
NHG meetwaarde: 2717 | FSFU 
Wanneer: Na elke fundusscreening 
Deze meetwaarde wordt geautomatiseerd gevuld na koppelen van edifact berichten van Ksyos. 
 
Controleer tijdens de jaarcontrole het laatste advies en corrigeer deze op basis van het screeningsinterval van de 
NHG (figuur 1) 
Let op: 
- De adviezen in de DZS brieven (tot december 2021) zijn gebaseerd op de retinarisk. Deze worden niet meer 

gehanteerd sinds 2022 
- Ksyos heeft geen patiënt historie en ziet daarom alle patiënten als ‘nieuwe patiënt’ en zal bij alle uitslagen 

zonder retinopathie een follow-up van 2 jaar adviseren. Corrigeer deze naar 3 jaar. 
Wat vul je in: 

o 3 jaar reguliere controle, 2 jaar reguliere controle, 1 jaar reguliere controle, binnen x periode 
oogarts. 
 

Advies Ksyos verwijzen oogarts 
Ksyos kan het advies geven de patiënt naar de oogarts of optometrist te verwijzen. Het veld advies follow up wordt 
dan gevuld met verwijzing oogarts + termijn.  Als er door de oogarts wordt terug verwezen moet het advies 
handmatig worden aangepast naar het aantal jaren waarbinnen de patiënt weer moet worden opgeroepen door 
ZWF.  

o Zolang in het follow-up advies: verwijzen oogarts staat zal ZWF de patiënt niet oproepen. 
o  Verwijzing naar oogarts of opticien moet door de praktijk zelf gedaan worden.   
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Aandachtspunten registratie 

o Bij handmatig ingevoerde waarden, registreer de datum waarop de fundusscreening is uitgevoerd.  
Het KIS bepaald de periode van oproepen o.b.v. advies follow-up uit vanaf de ingevoerde datum. Als de 
ingevoerde datum niet overeenkomt met de datum waarop de fundusscreening is uitgevoerd wordt de patiënt 
te vroeg of te laat uitgenodigd.  
o Wijzigingen in het HIS zijn pas na de eerst volgende extractie zichtbaar in het HIS. Frequentie van extractie is 

HIS afhankelijk zie figuur 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: screeningsinterval volgens NHG 
 
 
 

 
Figuur 2: Extractie frequentie per HIS 
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Registratie KIS 

Het uitgangspunt van Health Connected: het HIS is de bron en er dient zo weinig mogelijk registratie in het KIS plaats 

te vinden. Het KIS geeft inzicht in de fundus oproeplijst (voor patiënten die door ZWF moeten worden opgeroepen) 

welke is samengesteld op basis van de HIS registratie.  

 
 
 
 
 
 
 
De rapportage fundus kun je gebruiken voor: 
 

1. Het doorgeven van bijzonderheden  
Indien nodig kun je als POH bijzonderheden doorgeven in het veld: opmerking POH-s fundus. 
 

Bijvoorbeeld: vanaf september oproepen is een half jaar in het buitenland/ ondergaat en 
medische ingreep over 4 maanden oproepen.  

 
Zoek in de rapportage de betreffende patiënt, klik het potlood. Je kunt in het veld 
opmerkingen POH registeren. Sluit af door op het opslaan logo te klikken. 
 
 
 
 

 
2. Tussentijdse aanvraag/ herhalen fundus met vooraf druppelen. 

Wanneer het noodzakelijk is een tussentijdse fundus te laten maken of wanneer Ksyos adviseert een 
fundusscreening te herhalen met vooraf druppelen kun je via het de rapportage fundus en extra fundus aanvragen. 
 
Zoek in de rapportage de betreffende patiënt. Klik op het uitroepteken, deze kleurt rood. ZWF ontvangt een signaal 
dat patiënt moet eerder/ opnieuw moet worden uitgenodigd voor fundus. 

  
  
 

Noteer in opmerken waarom een extra fundus noodzakelijk is. Zie punt 1.  
 
No show  
Wanneer een patiënt geen gehoor geeft aan de fundusoproep ontvangt de praktijk binnen de organisatie box een 
no-show bericht. Mocht de patiënt in de praktijk aangeven opnieuw opgeroepen te willen worden kun je dit ook 
aangeven in de opmerken zoals bij punt 1.  
 
  
  
 


