
Proces fundusscreening per 14 maart 2022 
 
Huidige werkwijze: 
 

• De fundusscreening wordt centraal door ZWF georganiseerd. ZWF roept patiënten op. 

• Fundusfoto wordt beoordeeld door IDRX en indien afwijkend door een oogarts van ZWF. 

• ZWF informeert de huisarts over de bevinden van de fundusscreening via het totaalverslag. 

• Indien door de oogarts van ZWF verwijzing oogarts voor verder onderzoek adviseert, wordt 
de patiënt door ZWF telefonisch geïnformeerd en vraagt de patiënt om toestemming voor 
doorverwijzing. 

• Tegelijkertijd wordt de huisarts over de doorverwijzing oogarts geïnformeerd en bij bezwaar 
wordt de doorverwijzing gecanceld.  

 
Nieuwe werkwijze per 14 maart: 
 

• De fundusscreening wordt centraal door ZWF georganiseerd i.s.m. Ksyos. 

• De huisartsenpraktijk is verantwoordelijk voor een juiste registratie in het HIS. Hiervoor is 
noodzakelijk: 

o Regiebehandelaar fundusscreening is; huisarts of specialist. Dit betreft dus niet de 
hoofdbehandelaar, maar dus een regiebehandelaar voor de fundus! Wij adviseren u 
deze NHG bepaling in het HIS protocol Diabetes op te nemen. De code van deze 
bepaling is: DMRF TZ (Regie funduscontrole DM).  

o Alleen Regie funduscontrole DM =  huisarts zullen door ZWF worden opgeroepen. 

• ZWF roept patiënten op via een oproeplijst welke via het KIS wordt samengesteld. Dit 
gebeurt op basis van bovengenoemde registratie in het HIS.  

• De fundusfoto’s worden door ZWF gemaakt en vervolgens beoordeeld door een Ksyos 
optometrist. 

• Ksyos informeert de huisarts over de bevindingen en de geadviseerde oproepfrequentie 
(volgens de NHG follow up fundus) van de fundusscreening via een Edifact bericht en 
automatisch als meetwaarden.   

• In het Edifact bericht van Ksyos is de NHG bepaling ‘Advies follow-up fundusscreening DM2’ 
opgenomen. Deze bepaling zorgt voor de juiste oproepfrequentie van de patiënt. 

• Indien doorverwijzing oogarts wordt geadviseerd zijn er 2 opties; 
1) De huisarts verwijst de patiënt naar de oogarts via het zorgdomein en informeert zelf de 

patiënt hierover. Dit gaat wel af van het eigen risico van de patiënt = geen ketenzorg. 
2) De huisarts kan via een Teleconsult in Ksyos een 2e beoordeling laten uitvoeren door 

een Ksyos oogarts. Dit gaat niet van het eigen risico af van de patiënt (m.u.v. 
zorgverzekeraar DSW daar is het wel eigen risico belast). Ksyos declareert op naam van 
de patiënt bij de zorgverzekeraar. Werkwijze Teleconsult in handleiding (zie bijlage). 

• Zet de ‘Regie funduscontrole DM’ op Specialist. Dan zal de patiënt niet meer opgeroepen 
worden binnen de Zorgkoepel.  

 


