Samenwerkingsafspraken preventieve oogzorg (DM) in de Noordelijke Maasvallei
Voor:
huisartsen, praktijkondersteuners en optometristen
Datum:
versie 3, 3 november 2020
De preventieve oogzorg is een belangrijk onderdeel van het zorgprogramma diabetes type 2 (DM) van
Syntein. Tenminste één keer per drie jaar wordt bij elke diabetespatiënt een fundusonderzoek
uitgevoerd. Het doel is om tijdig risico’s op te sporen en complicaties te voorkomen. De huisarts
besteedt het fundusonderzoek uit aan een optometrist in de eerste lijn. Syntein heeft hierover
afspraken met de optometristen van Briljant Oogzorg. Bij medische noodzaak kan de patiënt
doorverwezen worden naar een oogarts voor het fundusonderzoek.
Procesafspraken
1 Aanmelden nieuwe patiënt met diabetes voor fundusonderzoek
- Binnen drie maanden na de diagnose diabetes mellitus type 2 moet een eerste
fundusonderzoek plaatsvinden.
- De POH meldt in VIPLive nieuwe patiënten met diabetes aan voor een fundusonderzoek bij
de optometrist. De optometrist ontvangt in Teledia (onderdeel van VIPLive) de aanmelding
van de patiënt.
- Na een aanmelding zijn de NAW-gegevens van de patiënt zichtbaar voor de optometrist in
Teledia. De optometrist kan verder geen medische gegevens van de patiënt inzien.
- Let op: zonder aanmelding in VIPLive is de patiënt voor de optometrist niet vindbaar en
weet de optometrist niet of de patiënt in aanmerking komt voor de verzekerde zorg. Dit
geldt voor zowel nieuwe als controle patiënten.
- De patiënt krijgt van de POH de patiëntenfolder preventieve oogzorg mee met het
telefoonnummer van Briljant Oogzorg: 0485 - 52 21 95
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Aanmelding controle patiënten met diabetes
De aanmelding voor het fundusonderzoek wordt automatisch afgesloten nadat een patiënt
gezien is door de optometrist. Er is dus per keer een nieuwe aanmelding in VIPLive nodig.
* Dit geldt ook voor bestaande patiënten met diabetes. Let op: dit is een wijziging in het
proces m.i.v. juni 2018. Voorheen riep Briljant patiënten op. Dit is komen te vervallen.
Het eerste vervolgonderzoek is twee jaar na het eerste oogonderzoek. Vervolgens geldt:
o Bij geringe tekenen van retinopathie is jaarlijks fundusonderzoek nodig. Zo nodig vaker.
o Wanneer er twee keer geen diabetische retinopathie gezien wordt dan wordt de
herhaalfrequentie om de drie jaar
Patiënt maakt een afspraak bij de optometrist
Na aanmelding / verwijzing is de patiënt zelf verantwoordelijk voor het maken van een
afspraak bij de optometrist.
Controle aanmelding en planning
Als de patiënt een afspraak maakt dan checkt Briljant of de aanmelding in Teledia staat.
Als de aanmelding ontbreekt, dan vraagt Briljant of de patiënt contact op wil nemen met de
betreffende huisartsenpraktijk (POH). Als alle gegevens kloppen wordt de afspraak gepland.
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Fundusonderzoek door de optometrist
Bij het fundusonderzoek kijkt de optometrist naar de gezichtsscherpte, de oogdruk en het
netvlies. Van het netvlies wordt een fundusfoto gemaakt.
NB: Een optometrisch onderzoek bij mensen met diabetes valt niet binnen de verzekerde
zorg. Hiervoor wordt met de patiënt apart een afspraak gemaakt. Briljant bespreekt dit
duidelijk met de patiënt.
De optometrist informeert de patiënt over de uitkomsten van het fundusonderzoek.
Mocht het advies zijn om door te verwijzen naar de oogarts voor aanvullende diagnostiek
dan wordt dit duidelijk gecommuniceerd. De patiënt wordt gevraagd contact op te nemen
met de huisartsenpraktijk. In geval van spoed neemt de optometrist altijd telefonisch
contact op.
Verwerken terugkoppeling optometrist in HIS
De optometrist registreert de uitkomsten van het fundusonderzoek in TeleDia.
De waardes worden teruggekoppeld naar het HIS en kunnen automatisch verwerkt worden
in het meetwaardenoverzicht van de patiënt (zie bijlage).
De optometrist geeft advies aan de huisarts over de gewenste controlefrequentie bij elke
afzonderlijke patiënt.
Als er aandachtspunten zijn in de terugkoppeling van de optometrist, dan legt de
medewerker die de postverwerking doet dit tijdig voor aan de huisarts.
Gegevens zijn niet compleet
Wanneer de optometrist of de POH signaleert dat de gegevens niet volledig zijn dan wordt
er met behulp van communicatiemodule VIPLive contact met elkaar gezocht.
Verwijzing naar oogarts
Indien substantiële diabetische retinopathie aanwezig is, wordt de patiënt voor diagnostiek
verwezen naar de oogarts. De optometrist kan zelf niet verwijzen naar de oogarts. De
huisarts moet doorverwijzen in Zorgdomein.
Als de oogarts de oogcontroles overneemt, dan verloopt de communicatie niet meer via
VIPLive/Teledia. De oogarts bepaalt het verdere beleid en rapporteert de bevindingen terug
naar de huisarts via een brief. Let op: de resultaten van het fundusonderzoek van de oogarts
worden niet automatisch verwerkt in de meetwaarden in het HIS. Dit dient handmatig
ingevoerd te worden in het protocol in het HIS. Het is belangrijk om in de praktijk hier
duidelijke werkafspraken over te maken.
Opvolgen en monitoren
Zolang de huisarts hoofdbehandelaar is van de diabetes blijft het de verantwoordelijkheid
van de huisarts/POH om te bewaken of het fundusonderzoek daadwerkelijk volgens de
aanbevolen controlefrequentie plaatsvindt, ook als dit bij de oogarts gebeurt.
Het advies is om de preventieve oogzorg tijdens de jaarcontrole te bespreken.
Het is de verantwoordelijkheid van de huisarts/POH om te monitoren of er tussentijds
risicofactoren ontstaan zijn, waardoor extra fundusonderzoek gewenst is.
Op het moment dat de patiënt weer een fundusonderzoek moet laten uitvoeren, meldt de
POH de patiënt opnieuw aan voor het fundusonderzoek in VIPLive.
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Kwaliteit
Geldende richtlijnen en standaarden
-

NHG standaard diabetes mellitus type 2, 2013.

-

Richtlijn Diabetische retinopathie 2017 van de Nederlandse Internisten Vereniging i.s.m. Nederlands
Oogheelkundig Gezelschap, Optometristen Vereniging Nederland en Nederlands Huisartsen
Genootschap.
Dashbord huisartsenpraktijk
-

Huisartsenpraktijken kunnen via het ketenzorgdashbord het proces fundus <3 jaar monitoren. In de beveiligde
omgeving kan de praktijk zien welke patiënten in aanmerking komen voor een fundusonderzoek.
Van huisartsenpraktijken wordt verwacht om periodiek het ketenzorgdashbord te raadplegen.

Kwaliteitseisen optometristen
-

Adequaat gebruik van TeleDia (DBC-check en communicatie).
Voldoet aan de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Bij voorkeur lid van een beroepsvereniging en ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.
Beschikt over duidelijke patiënteninformatie t.a.v. openingstijden en bereikbaarheid.

Opschonen Patiëntenlijsten TeleDia
-

Op verzoek van Syntein wordt de patiëntenlijst jaarlijks opgeschoond. Patiënten die > 15 mnd terug zijn
aangemeld en nog niet zijn geweest worden uit de lijst gehaald. Meer dan een jaar vooruit aanmelden is niet
wenselijk. Patiëntengegevens en situaties kunnen veranderd zijn en vanwege de privacy (AVG).

Kwaliteitscyclus
- Syntein heeft tenminste twee keer per jaar een overleg met een afvaardiging van de optometristen.
- Syntein zorgt voor spiegelinformatie voor huisartsenpraktijken over de preventieve oogzorg.
- Syntein zorgt ervoor dat dit document geactualiseerd en besproken wordt met betrokkenen.
- Tenminste één keer per drie jaar zet Syntein een enquête uit om de preventieve oogzorg te evalueren.
- Actuele patientenfolder zie https://www.syntein.nl/voor-inwoners-en-patienten/diabetes-type-2/
Vergoedingen en declaratie
Vergoedingen optometrist
- Als het fundusonderzoek wordt uitgevoerd door een optometrist waar Syntein afspraken mee heeft,
dan valt dit binnen de financiering van het zorgprogramma. De optometrist declareert bij Syntein per
onderzoek, mits de patiënt is aangemeld voor het zorgprogramma DM. De patiënt hoeft hiervoor geen
eigen risico te betalen.
Vergoedingen oogarts
- Als de oogarts het fundusonderzoek uitvoert, dan valt dit niet binnen de financiering van het
zorgprogramma. Deze zorg wordt via de tweede lijn gefinancierd. Dit valt wel onder het eigen risico van
patiënten.

Contactpersonen
Ilse Bruijs, coördinator integrale zorg Syntein:
Patrick Schrömbges, kaderhuisarts diabetes:
Eefje Lamers, Ilvy van Lanen- de Zwart, Tahmina Saadi

i.bruijs@syntein.nl
via i.bruijs@syntein.nl
optometrie@briljantoptiek.nl

Bijlage
De datum van de aanmelding fundus staat op tijdlijn.

Terugkoppeling Fundus
Vanaf juni 2019 is bij Briljant de terugkoppeling conform nieuwe fundus richtlijn ingeregeld.
De volgende antwoorden kunnen worden teruggekoppeld:
Diabetische retinopathie (links &
rechts):

Diabetische maculopathie (links &
rechts):

R0: geen zichtbare retinopathie
R1: milde achtergrondretinopathie
R2: pre-proliferatieve retinopathie
R3: proliferatieve
niet te bepalen

M0: geen zichtbare maculopathie
M1: maculopathie
niet te bepalen

Advies follow-up fundusscreening:
 3 jaar (reguliere controle)
 2 jaar (reguliere controle)
 1 jaar (reguliere controle)

binnen 6 maanden bij oogarts
binnen 3 maanden bij oogarts
binnen 1 maand bij oogarts
binnen 1 week bij oogarts
binnen 1 dag bij oogarts

Verder kan er optioneel een ‘Algemene opmerking fundusscreening’ worden ingevuld

NB: kijk ook naar het algemene opmerkingen veld. Dit veld gebruikt de optometrist wanneer
voor de toelichting wanneer het wenselijk is wanneer iemand eerder dan 1 jaar bij de
optometrist moet terugkomt met het verzoek opnieuw aan te melden.

