


Wat is er veranderd in de fundusscreening 

▪ Overgang retinarisk naar NHG-standaard

▪ Beoordeling fundusscreening door Ksyos

▪ Uitnodigen op basis van informatie uit het HIS

▪ Patiënten komen alleen naar ZWF voor de fundusscreening



Fundusscreening 

Juiste registratie 
fundusscreening in 

het HIS 

ZWF nodigt uit en 
maakt fundusfoto 

Optometrist of 
oogarts Ksyos 

beoordeeld 
fundusfoto 

Huisarts ontvangt 
uitslag via Edifact 

in het HIS

Indien geadviseerd: 
huisarts maakt 

verwijzing oogarts 
(Zorgdomein)



Registratie fundusscreening HIS 

Omschrijving
NHG 

code
Afkorting

Regie funduscontrole 3824 DMRF Huisarts of spe

Advies Follow-up fundusscreening 

DM2
2717 FSFU

Diabetische retinopathie linkeroog 

(2017)
3923 DMR7 FA LI

Diabetische retinopathie rechteroog 3924
DMR7 FA 

RE

Fundusfoto/fundoscopie 2192 FUFO FA

Handmatig juiste datum in 
HIS noteren

Huisarts, specialist of 
overig

Laatste fundusscreening 
noteren in meetwaarden

Laatste fundusscreening 
noteren in meetwaarden



Kosten fundusscreening 

▪ Fundusscreening + beoordeling optometrist zitten in ketentarief

▪ Second opinion oogarts Ksyos wordt vergoed vanuit de basisverzekering zonder

verrekening met het eigen risico

▪ Uitzondering: DSW verzekerden – second opinion wordt verrekend met eigen 

risico 

▪ Verwijzing oogarts tweede lijn = geen ketenzorg, vergoed uit basisverzekering met 

verrekening eigen risico



Screeningsinterval volgens NHG

Aanwezigheid DRP Frequentie 

Eenmalig geen zichtbare retinopathie (R0) Na 2 jaar nieuwe fundusscreening

Tweemaal achtereen geen zichtbare 

retinopathie (R0)
Na 3 jaar nieuwe fundusscreening 

Milde retinopathie (R1) Elk jaar een fundusscreening 

Preproliferatieve retinopathie (R2)

Proliferatieve retinopathie(R3)

Milde retinopathie (R1) in beide ogen

Maculopathie (M1)

Verwijzing oogarts 

Nieuwe diabeten – fundusfoto binnen 3 maanden daarna:



Extra tussentijdse fundus aanvragen KIS 



POH heeft centrale rol

▪ Bespreek met patiënt het belang van de fundusscreening

▪ Kijk elke jaarcontrole (tenminste 1x per jaar) wanneer eerst volgende fundus 

gemaakt moet worden en bespreek dit met de patiënt. 

▪ Zorg dat de laatste 2 fundusfoto’s goed geregistreerd staan in je HIS 

▪ Zorg dat de regie funduscontrole juist is ingevoerd 

▪ Denk om extra fundusscreening bij:

▪ hoog hba1c en verwachtte snelle daling

▪ Bij een levensverwachting ≤3 jaar niet meer te laten screenen 


