
 

 

Fundusscreening bij Diabetes Mellitus type 2 
De fundusfoto (oog foto) is een belangrijk onderdeel van uw diabetescontrole.  

 

Waarom een fundus foto? 

Diabetes kan de kleine bloedvaatjes in het oog beschadigen. Wanneer die beschadiging niet op tijd 

wordt behandeld kan dit leiden tot slechtziendheid of tot blindheid. De oogfoto spoort de 

beschadigingen vroegtijdig op zodat slechtziendheid wordt beperkt of voorkomen. Hoe eerder de 

behandeling start, hoe beter het resultaat. Daarom willen wij u dringend adviseren aan de oproep 

gehoor te geven. De fundusscreening wordt uitgevoerd door Ketenzorg West-Friesland in Hoorn.  

 

Hoe vaak wordt er een fundusfoto uitgevoerd? 

De eerst fundusfoto wordt gemaakt binnen 3 maanden nadat er diabetes bij u is vastgesteld.  

Na 2 jaar wordt u opnieuw opgeroepen voor het maken van een foto. Wanneer er ook op de tweede 

foto geen schade aan uw ogen wordt gezien wordt u over 3 jaar weer opgeroepen. Wanneer er bij u 

lichte schade aan de ogen is geconstateerd kan het zijn dat u jaarlijks wordt opgeroepen.  

 

De uitslag 

De foto wordt beoordeeld door een optometrist. Wanneer er afwijkingen zichtbaar zijn op de foto 

wordt deze doorgestuurd naar een oogarts. De optometrist of oogarts stuurt een bericht naar uw 

huisarts met de uitslag. De huisarts of praktijkondersteuner zal de uitslag met u bespreken. Wanneer 

er afwijkingen zichtbaar zijn op de foto kan de huisarts u verwijzen naar de oogarts van het 

ziekenhuis.  

 

Kosten 

De kosten voor het onderzoek worden vergoed vanuit de basisverzekering en wordt niet verrekend 

met uw eigen risico.  

 

Uitzondering wanneer u verzekerd bent bij verzekeraar DSW 

Wanneer er op de foto afwijkingen worden gezien en de foto moet worden beoordeeld door de 

oogarts van Ksyos worden de kosten hiervan verrekend met u eigen risico. Dit betekent dat wanneer 

u uw eigen risico nog niet volledig hebt verbruikt u deze kosten (€60,61) zelf dient betalen.  

Dit geldt nadrukkelijk niet voor alle andere verzekeraars.  
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