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Afbeelding 2: Inloggen Ksyos website 

Oogheelkunde onderzoek aanvragen 
 
Je gaat nu oogheelkunde onderzoek aanvragen bij een optometrist. 
 
Stap 1: Log in en selecteer een patiënt 
 

1. Log in bij Ksyos 
a. Inloggen via het HIS 

i. Open Ksyos vanuit de desbetreffende patiënt in je HIS.  
ii. (Optioneel) Indien je toegang hebt tot meerdere Ksyos diensten, kies 

je in Ksyos eerst het vakgebied “Oogheelkunde”. 
iii. Controleer of het om de juiste patiënt gaat en klik op [ Ik heb de 

gegevens gecontroleerd ] en klik daarna op [ Ja, ga verder met deze 
patiënt ] (zie Afbeelding 1). Voeg zo nodig aanvullende 
patiëntgegevens toe (eenmalig per patiënt). Ga nu direct verder naar 
‘Stap 2: Maak een aanvraag aan voor een Oogheelkunde 
Onderzoek’.  

 

 

Afbeelding 1: Controleer patiëntgegevens 

a. Inloggen via de Ksyos website 
iv. Open je browser en ga naar: www.ksyos.nl en klik rechts op [ login] 
v. Voer vervolgens je Ksyos-gebruikersnaam en -wachtwoord in (zie 

Afbeelding 2) en klik op [ Verder ]. 
vi. (Optioneel) Indien je toegang hebt tot meerdere Ksyos diensten, kies 

je bij vakgebied [ Oogheelkunde ]. 
vii. Je bent nu ingelogd in het Ksyos platform. Ga verder met nummer 2 

hieronder. 
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Klik op [ Patiënten ] bovenin in beeld (zie afbeelding 3). 

 
Afbeelding 3: Ksyos menu 

 
2. Zoek de patiënt op of maak een nieuwe patiënt aan: 

a. Patiënt is al bekend bij Ksyos:  
i. Zoek deze patiënt op bij ‘Patiënten in jouw organisatie’ (zie 

Afbeelding 2) en klik je de betreffende patiënt aan.  
ii. Ga hierna direct door naar ‘Stap 2: Maak een aanvraag aan voor 

een Oogheelkunde Onderzoek’. 

 

Afbeelding 2: Zoek patiënt die al bekend is bij Ksyos 

b. Patiënt is nog niet bekend bij Ksyos: Als de patiënt nog niet bekend is bij 
Ksyos dan maak een nieuwe patiënt aan bij ‘Nieuwe patiënt’ (zie Afbeelding 
3).  

 
Afbeelding 3: Zoek patiënt die nog niet bekend is bij Ksyos 

i. Vul BSN & geboortedatum in. Uitzondering: klik op ´geen BSN´ en 
zoek verder of vul handmatige gegevens in. 

ii. Vul zo nodig aanvullende patiëntgegevens in. Verplichte velden zijn 
gemarkeerd met sterretje. Voeg s.v.p. ook een telefoonnummer en e-
mailadres in (eenmalig).  

iii. Selecteer de huisarts van de patiënt (eenmalig per patiënt) (zie 
Afbeelding 4). 

 

 

Afbeelding 4: Selecteer de huisarts 

iv. Klik op [ Bewaar patiëntgegevens ]. Je bent nu in het Ksyos-dossier 
van deze patiënt.   

v. Ga verder naar ‘Stap 2: Maak een aanvraag aan voor een 
Oogheelkunde Onderzoek’. 
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Stap 2: Maak een aanvraag aan voor een Oogheelkunde Onderzoek 
 

1. Aan de linkerkant zie je de gegevens van de patiënt waarvoor je een oogheelkunde 
onderzoek gaat invoeren. Start een nieuw Onderzoek via de knop [ Onderzoek ] (zie 
Afbeelding 5). 

 
Afbeelding 5: Open een zorgpad 

2. Als je zowel fundusscreening als oogonderzoeken kunt doen kies je welk 
onderzoek je wil starten. Klik bij “Welk onderzoek wil je starten?” op [ 
Oogonderzoek ] (zie  

3. Afbeelding 6). 

 
Afbeelding 6: Kies welk onderzoek je gaat starten 

4. Vul de oogonderzoek exclusiecriteria in (zie Afbeelding 7). Je kunt alleen verder gaan 
als alle vragen met ‘Nee’ beantwoord zijn. Klik hierna op [ Ga verder ]. 

 
Afbeelding 7: Oogonderzoek exclusiecriteria 

5. Kies bij ‘Verstuur naar’ de optiekzaak of optometrist waar je de aanvraag naartoe 
wilt sturen in overleg met de patiënt.  

6. Indien gewenst kun je een overzicht van de medicatie mee sturen. 
7. Geef bij ‘Aanvraag’ in ieder geval aan wat de reden van verwijzing is en vul indien 

gewenst de overige velden in.  
8. Klik op [ Verstuur ] om de aanvraag te verzenden naar de optiekzaak of optometrist.  
9. Je kunt nu op [ Print aanvraag ] klikken om een brief te genereren die meegegeven 

kan worden aan de patiënt.  
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10. De patiënt dient nu zelf een afspraak te maken bij de aangegeven optiekzaak. Vertel 
de patiënt dat hij/zij bij het maken van de afspraak moet aangeven dat het om een 
Ksyos Oogonderzoek gaat en laat de patiënt de brief meenemen naar de afspraak. 

 
Klaar. Je hebt succesvol een aanvraag voor een Oogheelkunde onderzoek gedaan. Wanneer 
het onderzoek en het consult helemaal afgerond zijn wordt de uitslag naar je HIS verzonden.  

ü Via [ Taken ] keer je terug naar je overzicht en openstaande taken. 
ü Deze aanvraag vind je hier terug: 

o Bij [ Taken ] In de lijst [ In behandeling ] met status ‘Aangevraagd’ 
o In het Ksyos dossier van deze patiënt 

ü Wanneer het onderzoek en consult volledig zijn afgerond vind je dit hier terug: 
o Bij [ Taken ] In de lijst [ Gesloten ] met status ‘Gesloten’ 
o In het Ksyos dossier van deze patiënt 

Voor vragen: Neem contact op met Ksyos: 020 – 6000060 of info@ksyos.nl.  
 


