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December 2018  
 
Veranderingen in aanbod fundusfotografie Tergooi voor GO-diabetes in 2019 
 
Aangepaste tijdslots 
De eerste belangrijke verandering die we voor 2019 hebben ingevoerd is dat we per 1 februari de 
tijdslots hebben verkort van 10 naar 9 minuten. We kunnen dan een patiënt extra inplannen per 
ochtend/middag. Een no show heeft dan minder effect op beschikbare plekken. De afgelopen jaren 
hebben we namelijk gezien dat we een gemiddelde no-show (onaangekondigde uitval) hebben van 
ongeveer 14%. Dit betekent dat één op de zeven patiënten niet op de afspraak verschijnt. Door de 
tijdslots te verkorten hebben we nog wel voldoende tijd om de patiënten te zien, maar een deel van de 
onnodige wachttijd van de biometrist valt hiermee ook weg.  
 
Helaas is het binnen de fundusapplicatie van Caresharing niet mogelijk om kort vooraf een reminder te 
sturen naar de patiënt en/of een automatisch bericht te sturen naar de poh indien een patiënt niet komt 
opdagen. Je kunt no-shows wel terugzien in de oproeplijst fundus.    
 
Veranderingen voor de locaties  
 
 Locatie gooizicht blijft in 2019 gesloten, ter vervanging kunnen patiënten terecht voor fundus 

fotografie op de diagnosestudio in Hilversum (locatie oosterend, naast het ziekenhuis, gratis 
parkeren). Op deze locatie bieden we elke week twee ochtenden fundusfotografie aan (maandag en 
donderdag) 

 Op Locatie Huizen zullen we in 2019 wekelijks open zijn i.p.v. tweewekelijks. 
 Locatie Bussum zuid gaat van de woensdagmiddag naar vrijdagmiddag. 
 Locatie Weesp zal vanaf 1 april verhuizen van de CJ van Houtenlaan naar de korte Muiderweg. 
 Verder hebben we ervoor gezorgd dat de vakantiesluitingen niet vallen op de maandelijkse 

fundusmogelijkheid in Kortenhoef. 
 Voor de overige locaties zijn er geen veranderingen (behalve de tijdslots) 
 
Sluitingsweken/dagen 2018-2019 
Daarnaast hebben we een aantal weken waarop de locaties gesloten zijn vanwege vakantie of 
feestdagen, de data vindt u hieronder: 
 

Sluitingsweken/dagen 2018-2019: Week: Datum: 

Kerstvakantie 2018-2019: 
Alle locaties - Inclusief Diagnosestudio 

52-1 24-12-2018 t/m  
04-01-2019 

Meivakantie 2019: 18 27-04 t/m 05-05-2019 
Zomervakantie 2019: 32-33-34 05-08 t/m 23-8-2019 
Goede (vrijdag)  16 19-04-2019 
2e Paasdag (maandag) 17 22-04-2019 
Hemelvaartsdag (donderdag) 22 30-05-2019 
Dag na Hemelvaart (vrijdag) 22 31-5-2019 
2e Pinksterdag (maandag) 24 10-06-2019 
Kerstvakantie 2019-2020 
Alle locaties - Inclusief Diagnosestudio 

52-1 23-12-2019 t/m 
03-01-2020 



2 
 

 
Op deze manier denken we voor 2019 voldoende capaciteit te bieden om alle diabetes patiënten in de 
ketenzorg de zorg te bieden die ze nodig hebben.  
Hierbij is het wel van belang dat de patiënten over het hele jaar verdeeld worden, dit kan bijvoorbeeld 
door mensen zoveel mogelijk in de buurt van hun verjaardag voor een jaarlijkse of tweejaarlijkse 
controle te plannen. Graag jullie aandacht hiervoor.  
Tergooi en de GO-diabetes zullen de capaciteit samen monitoren en in de loop van 2019 enige berichten 
hieraan wijden. 
 
Wijzigingen NHG standaard Diabetes mellitus type 2 
Bovenstaand zijn de veranderingen in het aanbod voor fundusfotografie, los daarvan zijn er 
veranderingen in de NHG standaard waardoor het screeningsinterval wijzigt. In de richtlijn onder 
‘jaarlijkse controles’ staat over dit onderwerp: 
 
“Herhaal de screening op diabetische retinopathie na twee jaar. 
Beoordelaars van de fundusfotografie classificeren de bevindingen in: geen retinopathie (R0), milde 
achtergrondretinopathie (R1), pre-proliferatieve en proliferatieve retinopathie (respectievelijk R2 en R3). 
Het screeningsinterval en verwijsadvies zijn daarvan afhankelijk (zie tabel 10). Indien er tweemaal 
achtereen geen retinopathie zichtbaar is, kan het screeningsinterval naar driejaarlijks worden verlengd 
(113)  
 
(noot 113) = In de Richtlijn Diabetische retinopathie wordt aanbevolen om screening op retinopathie te 
verrichten binnen 3 maanden na het stellen van de diagnose diabetes mellitus type 2. Als er geen 
afwijkingen zijn, volgt controle na 2 jaar. Nieuw is dat het screeningsinterval naar drie jaar kan worden 
verlengd als er tweemaal achtereen geen zichtbare retinopathie is [NIV 2018b].   
 
Na verwijzing bepaalt de oogarts de controlefrequentie. De hoofdbehandelaar bewaakt of de controles 
daadwerkelijk plaatsvinden. Voor screening op diabetische retinopathie bij start van behandeling met 
insuline: zie de bijlage Behandeling met insuline (in de NHG richtlijn). Overweeg, in samenspraak met de 
patiënt, om in geval van een korte levensverwachting niet meer te screenen op diabetische retinopathie.” 
  
Tabel 10 Screeningsinterval diabetische retinopathie 

Uitslag screening(en) Screeningsinterval 

Eenmaal geen zichtbare retinopathie (R0) Tweejaarlijks 

Tweemaal achtereen geen zichtbare retinopathie (R0) Driejaarlijks 

Milde (achtergrond)retinopathie (R1) Jaarlijks 

Preproliferatieve retinopathie (R2), proliferatieve retinopathie 
(R3), maculopathie (M1) of retinopathie in beide ogen 

Verwijzing naar oogarts 

 
De voorwaarde voor resultaatbekostiging wordt vanwege deze wijzigingen veranderd in 80% fundus 
screening in de afgelopen 36 maanden.  


