
Veranderingen Fundusscreening 
& voetzorg 2022



Diabetische retinopathie (DRP)

Diabetische retinopathie is een verzamelnaam voor een groot aantal 

veranderingen die optreden in het netvlies van een persoon die gedurende 

langere periode diabetes heeft gehad met een verhoogde glucose. 

DRP kan leiden tot slechtziendheid en zelfs blindheid.

Ook verhoogde bloeddruk zorg voor een snellere progressie van retinopathie 



Normaal uitziende retina (netvlies)

De witte cirkel is de oogzenuw welke de 

retina verbindt met de hersenen.



Groene cirkel = macula (gele vlek)

Het deel van het netvlies waar de kegeltjes en 

staafjes liggen.

Zwarte cirkel = fovea (belangrijkste plek van 

de macula voor het zien van details bij bijv. 

lezen of televisie kijken)



Belangrijkste oorzaken afname gezichtsvermogen

1. Microaneurysma’s
De haarvaten in het netvlies kunnen verwijd raken en deze kunnen vloeistof gaan 

lekken in het omliggende weefsel (oedeem).

2. Verminderde circulatie netvlies 
Kleine bloedvaten in het oog worden afgesloten en de doorbloeding van het 

netvlies raakt aangetast.

3. Vorming nieuwe bloedvaatjes (proliferatie) 
Er ontstaan nieuwe bloedvaatjes uit bestaande bloedvaten van het netvlies en de 

oogzenuw welke kwetsbaar zijn en makkelijk beschadigen. Hierbij komt er bloed 

in het glasvocht. (acuut slechter zicht -> kan niet door bloed heen kijken)



Geringe niet proliferatieve DRP (R1)

Microaneurysmata  = locale verwijding 

van de kleine bloedvaten. 

Dot-hemorrhagieën = kleine 

puntvormige bloedinkjes (max 10)

Geen verwijzing oogarts tenzij aanwezig 

in beide ogen. 

Herhaling fundusscreening: 1 jaar



Matige/ ernstige non-proliferatieve DRP (R2)

Enkele microaneurysmate of 

puntbloedinkjes met harde exudaten of 

cotton wool spots (ontstaan door 

onvoldoende doorbloeding) 

Of 

Meer dan enkele microaneurysmata of 

bloedinkjes 

Verwijzing oogarts 



Proliferatieve DRP (R3)

- Nieuwe bloedvaatjes (proliferaties) als gevolg 

van zuurstofgebrek 

- Glasvochtbloeding  

- Verwijzing oogarts 



Maculopathie (M1) 

Het opzwellen van de macula als gevolg van vocht dat 

lekt uit de vaten in het netvlies of 

Exudaten, bloedinkjes in/rondom de macula.

Verwijzing oogarts 



Verwijzing en behandeling 

Oogarts doet aanvullend onderzoek en bepaald of behandeling noodzakelijk is. 

Behandeling is meestal gericht op voorkomen verslechtering en niet op verbeteren zicht. 

- Laseren, zwakke bloedvaatjes weg laseren

- Injecties, remmen het stofje wat de aanmaak van nieuwe vaatjes stimuleert

- Operatie, glasvocht verwijderen (bij vertroebeling), bij netvlies loslating, sluiten van een gat 

in de macula.

Ontvangen jullie een terugkoppeling van de oogarts over beleid? Vervolg.



Voorkomen blindheid 

- Screening bij nieuwe diabeten en daarna periodiek door middel van fundusscopie

- Snelle behandeling indien afwijkingen gezien worden

- Goede glucose instelling

- Goede bloeddruk regulatie  

- Bij lang bestaande hoge bloedglucose waarden eerste een fundusscreening. Een 

snelle glucosedaling kan bestaande retinopathie fors verergeren.



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 



Voetzorg 



Wat is er veranderd in 2022 in de voetzorg?

▪ POH blijft de centrale spil in de voetzorg 

▪ Voetcontrole blijft een verplicht onderdeel bij de DM2 controles (ook als patiënt bij podotherapeut 

komt!)

▪ Verwijzen podotherapeut (voor keten patiënten) moet via het KIS 

▪ Patiënt moet naar de podotherapeut om in aanmerking te komen voor vergoeding pedicure zorg 



POH heeft een centrale rol
Zorgprofiel Screening

Interval POH
Vergoeding 

Zorgprofiel 0 Geen afwijkingen 1x per jaar Geen vergoeding

Zorgprofiel 1 Verminderde sensibiliteit of verminderde 

doorbloeding

2x per jaar Eenmalig voetonderzoek 

podotherapeut 

Zorgprofiel 2 Verminderde sensibiliteit en verminderde 

doorbloeding zonder (tekenen van) verhoogde 

druk

3-4x per jaar Podotherapie + pedicurezorg 

Zorgprofiel 3 Verminderde sensibiliteit en verminderde 

doorbloeding in combinatie met (tekenen van) 

verhoogde druk

3-4x per jaar Podotherapie + pedicurezorg 

Zorgprofiel 4 Acuut of doorgemaakt ulcus (onder de enkel)

DM gerelateerde amputatie (in verleden)

Actief of inactieve Charcot voet

eGFR <15ml/min 

3- 4x per jaar Podotherapie + pedicurezorg 



Verwijzing KIS

Handleiding verwijzen KIS

https://www.zorgkoepelwf.nl/wp-content/uploads/Handleiding-verwijzen-en-consulteren-vanuit-HealthConnected-KIS.pdf


Medische noodzaak 

Alleen medisch noodzakelijk voetzorg wordt vergoed. Voor niet medisch noodzakelijke zorg moet patiënt 

bijbetalen of deze indienen bij aanvullende verzekering (soms vergoed).

Vergoeding ambulante behandeling (visite aan huis) 

Aan huis behandeling (vergoed door de basisverzekering) is er voor die patiënten die om medische 

redenen niet in staat zijn hun woning te verlaten vanwege ziekte en/of beperkingen en daarom niet in 

staat zijn naar de praktijk van de podotherapeut te komen. 

ln alle andere gevallen dient de patiënt naar de praktijk te komen. Zeer strenge regels vanuit verzekeraar. 

Verklaring huisarts is niet afdoende. 

Motiveer deze bij de verwijzing waarom ambulante zorg noodzakelijk is. Indien niet aan de indicatie wordt 

voldaan wordt het verzoek afgewezen. 



Voorbeelden medisch noodzakelijk zorg

Dhr. A, alleenstaand zonder kinderen. Heeft geen eigen vervoer om naar de 

podotherapiepraktijk te komen.

Mw. B, heeft haar been gebroken en kan hierdoor tijdelijk niet naar de podotherapiepraktijk 

komen. 

Dhr. C, zit in een elektrische rolstoel en is afhankelijk van een rolstoel taxi. 



Niet eens met besluit podotherapeut
• Podotherapeut doet uitgebreide voetscreening en stelt behandelplan op. 

• Uitkomt Sims kan afwijken van beoordeling POH

• Podotherapeut bepaald welke voetzorg medisch noodzakelijk is en hoe vaak patiënt bij 

pedicure mag komen

• Podotherapeut verwijst door naar pedicure

Niet eens met besluit podotherapeut 

• Vraag medebeoordeling door HA 

• Overleg met expertteam (kan voetscreening herhalen)

• Expertteam kan besluiten tot een second opinion (zeldzaam) 



Registratie HIS

• Registreer juiste Sims in het HIS

• Ga niet over het advies van de podotherapeut heen registreren

Of ga discussie aan als eerder beschreven. 

Belang juiste registratie 

• Belangrijk van controle van podotherapeuten 

• Belang kwaliteit van zorg monitoren.  



Leerpunten

• POH blijft centrale spin in het web bij voetzorg – blijf kijken!

• Zie onze website voor duidelijk filmpjes over het uitvoeren van het voetonderzoek 

• Diagnose podotherapeut is leidend, ook voor de registratie

• Alleen medische noodzakelijke voetzorg wordt vergoed

• Vergoeding binnen en buiten de keten is gelijk 

• Regels huisbezoeken zijn heel erg streng

• Verwijs alleen naar een podotherapeut via het KIS bij een geldige Sims. Vanaf Sims 1.

https://www.zorgkoepelwf.nl/zorgprofessionals/zorgprogramma/diabetes-type-2/

