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Hoofdstuk 1: Fundusscreening Onderzoek bekijken 
 
Je gaat nu een fundusscreening of oogheelkundig onderzoek bekijken. 
 
Log in en bekijk onderzoek 
Wanneer er een fundusscreening is uitgevoerd bij een patiënt ontvang je de uitslag als 
Edifact in het HIS en eventueel ontvang je ook een notificatiemail.  
 
Kies hieronder of je vanuit de notificatiemail naar het onderzoek gaat of vanaf de website. 
 
Inloggen via de notificatiemail 

1. Open de notificatiemail en klik op de link “Open het onderzoek”. 
2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord van Ksyos. 
3. Je bent nu direct in het onderzoek van de patiënt.  

a. Indien je dit onderzoek niet wilt omzetten naar een consult hoef je hier 
verder niks mee te doen. 

b. Indien je dit onderzoek wel wilt omzetten naar een consult ga je verder naar 
'Hoofdstuk 2:  Fundusscreening onderzoek omzetten naar consult'. LET 
OP: Dit is alleen mogelijk bij een fundusscreening onderzoek en niet bij 
een oogheelkundig onderzoek van het Zorgpad Oogheelkunde.  

 
Inloggen via de Ksyos website 

1. Ga naar de Ksyos website: 
a. Open je browser en ga naar: www.ksyos.nl. 
b. Klik rechts op de webpagina op [ Login ]. 
c. Voer vervolgens je Ksyos-gebruikersnaam en -wachtwoord in (zie  
d.  
e. Afbeelding 1) en klik op [ login ]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding 1: Inloggen Ksyos website 
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2. Je bent nu ingelogd in het Ksyos platform. Klik op [ Taken ] boven in beeld (zie 
Afbeelding 2). 

 
Afbeelding 2: Ksyos menu 

3. Zoek het onderzoek op: zoek bij ‘Gesloten’ het juiste onderzoek met status ‘Gesloten’ 
en klik hierop.  

4. Je bent nu in het onderzoek van de patiënt.  
a. Indien je dit onderzoek niet wilt omzetten naar een consult hoef je hier 

verder niks mee te doen. 
b. Indien je dit onderzoek wel wilt omzetten naar een consult ga je verder naar 

'Hoofdstuk 2:  Fundusscreening onderzoek omzetten naar consult'. LET 
OP: Dit is alleen mogelijk bij een fundusscreening onderzoek en niet bij 
een oogheelkundig onderzoek van het Zorgpad Oogheelkunde.  

 
Hoofdstuk 2: Fundusscreening onderzoek omzetten 
naar consult 
 
Stap 1: Zet een fundusscreening onderzoek om naar een consult 
Als je een fundusscreening onderzoek wilt omzetten naar een consult kun je onderstaande 
stappen volgen. 

1. Zoek in de lijst ‘Mijn taken’ of ‘Gesloten’ het onderzoek op dat je wilt omzetten naar 
een consult en klik hierop.  

2. Klik onderaan het onderzoek op [ Zet om naar consult ]. 
3. Kies een specialist om het consult naar toe te sturen. 
4. Voeg eventueel extra bestanden toe. 
5. Vul de relevante velden in die beschreven staan onder ‘Vraag’. 
6. Klik op [ Verstuur ]. 
7. Het consult is nu verstuurd naar de geselecteerde oogarts. Je vindt dit consult terug 

in je Takenlijst onder ‘In behandeling’.  

Stap 2: Bekijk het beantwoorde consult 
Wanneer de specialist het consult heeft beantwoord is dit te zien in je Takenlijst. Ga 
hieronder verder onder het kopje wat voor jou van toepassing is: 

1. Consult wordt automatisch naar HIS verzonden. 
2. Consult wordt niet automatisch naar HIS verzonden. 

1. Consult wordt automatisch naar HIS verzonden 

1. Log in via de notificatiemail of de website. 
2. Klik op [ Taken ] en daarna op [ Gesloten ]. Hier vind je het gesloten consult met 

status ‘Gesloten’. 

2. Consult wordt niet automatisch naar HIS verzonden 

1. Log in via de notificatiemail of de website. 
2. Klik op [ Taken ] en daarna op [ Mijn taken ]. Hier vind je het consult.  
3. Klik op het betreffende consult met status ‘Beantwoord’. 
4. Kies of je het consult wilt afsluiten of dat je nog een vraag wilt stellen aan de oogarts. 
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a. Indien je het consult wilt afsluiten klik je op [ Sluit af ]. 
b. Indien je een reactie wilt sturen naar de oogarts klik je op [ Reageer ]. Je 

kunt nu een reactie toevoegen. Klik daarna op [ Verstuur reactie ]. Wanneer 
de oogarts de reactie heeft beantwoord komt dit weer in de takenlijst te 
staan en kun je het consult afsluiten door te klikken op [ Sluit af ]. 

 
Voor vragen: Neem contact op met Ksyos: 020 – 6000060 of info@ksyos.nl.  
 


