
Release: April 2016 
SpotOnMedics FysioOne  
SpotOnMedics Release April staat voor u klaar. 

27 april 2016

Een update is bedoeld om het gebruik van uw software te verbeteren. Met een update voegen wij 
nieuwe functionaliteiten toe aan de software, of we verbeteren de bestaande functionaliteit. 
SpotOnMedics is online en regelt de update voor uw praktijk. Uw praktijk hoeft hier zelf niets voor 
uit te voeren. 

Geen zin om te lezen? Wilt u het release webinar volgen?  
Op dinsdag 3 mei 2016 om 12:00 uur is er een webinar georganiseerd om alle updates en nieuwe 
functionaliteiten door te nemen. Klik op de volgende link om deel te nemen aan het webinar: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6792854678741705473  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Releaselijst April 2016 

Algemene performance / snelheid verbetering in het systeem:  
Omtrent de performance kunnen wij u melden dat binnen twee items de performance is 
verbeterd, te weten: 

1. Roosters in agenda:  
Er is een technische aanpassing gedaan met betrekking tot de roosters. Waardoor deze 
sneller geladen worden. 

2. Technische aanpassing in de functie verrichtingen afhandelen  
Voorheen werd bij het schakelen van de ene pagina naar de andere pagina continu de 
gehele pagina gecontroleerd. Hierdoor kon er een vertraging ontstaan in het laden van de 
pagina. Vanaf heden zal alleen bij de eerste keer laden van de pagina de gehele pagina 
gecontroleerd worden. Wanneer de pagina reeds een keer geladen is en u op de pagina een 
aantal verrichtingen/behandelingen inhoudelijk heeft gewijzigd (bijv. aanpassing in de 
prestatiecode of diagnosecode), worden alleen deze verrichtingen/behandelingen opnieuw 
gecontroleerd. Hierdoor zal een pagina sneller laden. 

 

Op de volgende pagina’s gaan wij in op de modules: 

- FysioOne Agenda 

- FysioOne Patiëntdossier 

- Declaratieproces 

- Standaard omgeving instellingen  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FysioOne Agenda: 

1. Afspraak herinnering per e-mail  
U kunt vanaf heden instellen of u gebruik wilt maken van het versturen van een afspraak 
herinnering naar de patiënt. Om gebruik te maken van deze optie, dient u allereerst via 
Configuratie – Algemeen – Omgeving instellingen - een vinkje te zetten achter 
‘Afspraakherinneringen versturen (let op! Ook emailinstellingen aanpassen)’. Hierna dient 
u, via Configuratie – Intranet – Emailinstellingen, een sjabloon te kiezen bij ‘sjabloon voor 
afspraak herinnering’. Het sjabloon hebben wij reeds voor u aangemaakt.  

U kunt het emailsjabloon aanpassen via Configuratie – Intranet – Email sjablonen – zoek op 
‘Herinnering afspraak’. U kunt een kopie maken via het blauwe pijltje achter het email 
sjabloon. Hierna kunt u het sjabloon inhoudelijk naar wens aanpassen. Let op: wanneer u 
het sjabloon heeft aangepast, dient u deze ook te koppelen bij Configuratie – Intranet – 
Emailinstellingen – ‘Sjabloon voor afspraak herinnering’.  

Daarbij is het belangrijk dat u aangeeft binnen hoeveel dagen niet meer herinnerd moet 
worden. Dit kunt u ook instellen via Configuratie – Intranet - Emailinstellingen bij ‘niet 
herinneren binnen (bijv. 2 ) dagen’.  

Ook dient altijd de ‘Afzender e-mailadres praktijk’ ingevuld te zijn. 
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Let op: een afspraak herinnering wordt alleen verstuurd wanneer bij het inplannen van de 
afspraak ook een afspraakbevestiging is verstuurd. Afspraak herinneringen worden 24 uur 
voor de afspraak verstuurd naar de patiënt.  

De software kijkt bij het versturen naar de prestatiecode. Mocht bij de prestatiecode 
aangegeven staan dat er geen afspraakbevestiging verstuurd moet worden dan wordt ook 
de herinnering niet verstuurd. Dit omdat tussen het moment van versturen van de 
bevestiging en de herinnering de prestatiecode kan worden gewijzigd waarna geen 
herinnering meer nodig is. 

2. Uitbreiding zwarte lijst functie 
In de release van juni 2015 hebben wij u geïnformeerd omtrent de zwarte lijst functie. 
Deze functie hebben wij verder uitgewerkt. Vanaf nu krijgt u bij het inplannen via de 
wachtlijst (ook via de + / enter methode), vooraf al een pop-up melding wanneer de 
patiënt in FysioOne reeds op de zwarte lijst staat.  

  

Let op: wanneer u via de wachtlijst inplant en u zoekt op geboortedatum in combinatie 
met postcode/huisnummer of geboortedatum in combinatie met BSN, krijgt u de melding 
pas wanneer u bij ‘cliënt’ op de patiëntnaam klikt.  

Ook is vanaf heden bij overzicht cliënten middels een stopbord zichtbaar welke patiënten 
op de zwarte lijst staan. Bij dit overzicht is ook een filter mogelijkheid toegevoegd.  

  

Ook wordt in de agenda middels een stopbord weergegeven dat de patiënt op de zwarte 
lijst staat. 
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3. Voorselecteren relevante patiënten bij inplannen nieuwe afspraak  
Een nieuwe functie binnen SpotOnMedics is het voorselecteren van relevante patiënten bij 
het inplannen van een nieuwe afspraak. U kunt in de agenda bij een tijdstip uw cursor 
plaatsen en de naam van de patiënt intypen (of een gedeelte van de naam). Zie 
onderstaand voorbeeld. Er wordt een afspraak gepland in de agenda van therapeut ‘Niels 
Rientjes’. U typt hier de naam of een gedeelte van de naam van de patiënt. FysioOne weet 
direct dat het om therapeut ‘Niels Rientjes’ gaat en dat het een lopend traject is. Indien u 
van deze functie gebruik wilt maken dient u deze apart aan te zetten. Dit kunt u doen via 
Configuratie – Algemeen – Omgeving instellingen – vinkje bij ‘Voorselecteren op relevante 
patiënten’.  

  

4. Tekst incassofactuur bij abonnement facturen 
Wanneer u binnen uw praktijk gebruik maakt van abonnementen en een gedeelte van de 
abonnementen wordt verstuurd middels bankoverschrijving en een gedeelte middels 
automatische incasso, kunt u hiervoor afwijkende aftitelingen maken. U kunt de aftiteling 
instellen bij het abonnement via Configuratie – Verkopen – Abonnementsvormen – 
kladblokje voor het abonnement. Bij ‘Aftiteling op nota’ kunt u uw bankoverschrijving 
aftiteling kwijt. Bij ‘Aftiteling op incassofactuur’ kunt u de tekst kwijt, wanneer een 
patiënt betaalt op basis van een automatische incasso.  
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Let op:  u dient bij de patiënt (in de patiëntenkaart) bij het tabje ‘basisinfo’ aan te geven 
op welke wijze betaald wordt.  
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FysioOne Patiëntdossier:  

1. ID controle  
Vanaf heden is het mogelijk om via Configuratie – Algemeen – Omgeving instellingen een 
vinkje te zetten bij ‘Ontbrekende ID gegevens signaleren’.  

  

Wanneer u hier een vinkje heeft geplaatst, kijkt FysioOne of bij de basisinfo in de 
patiëntenkaart de ‘identificatie’ ingevuld is. Denk hierbij aan, identiteitskaart / 
paspoort / rijbewijs / verblijfsvergunning en vergewissing. U krijgt in het behandeljournaal 
het signaal ‘Geen ID bekend, ID invullen bij patiënt basisgegevens’. 

  

Daarnaast wordt in het dossier statusoverzicht bij de kolom “Aanmelding” aangegeven dat 
de ID gegevens ontbreken. 
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2. Rapportage overzicht  
Een nieuwe functie binnen FysioOne patiëntdossier is het rapportage overzicht. U kunt via 
de knop Patiëntdossier – Rapportages,  een overzicht van rapportages raadplegen. Hierin 
heeft u de mogelijkheid om te filteren op periode, therapeut en status. Via dit overzicht 
krijgt u snel inzicht in welke rapportages reeds verstuurd zijn en welke nog niet. 

  

3. Scoreberekening van diverse klinimetrie  
Voor diverse klinimetrie hebben wij opnieuw de vragenlijsten/metingen inhoudelijk 
doorgenomen en eventueel het scoremodel hierbij aangepast. Voorbeelden van 
vragenlijsten die zijn geoptimaliseerd zijn o.a.: 

▪ VISA vragenlijst; 
▪ Mictielijst; 
▪ TUG; 
▪ 4DKL; 
▪ ROM en zwelling; 
▪ Bloeddruk. 

4. Extra subdoelen vanuit onderzoek  
Vanuit het onderzoek is het mogelijk om extra subdoelen aan te laten maken. U kunt via 
Configuratie – Patiëntdossier – Onderzoeksplannen, middels het loepje voor het 
onderzoeksplan aangeven bij welke kolom een subdoel aangemaakt dient te worden. 
Voorheen werd dit alleen bij ‘Active Range of Motion’, ‘Passive Range of Motion’, ’positief’ 
en ‘negatief’ aangemaakt. Nu kan dit ook bij ‘Spierlengte’, ‘Spierkracht’, ‘Triggerpoints’ 
en ‘Tonus’. 

Door op het stopbordje te klikken onder ‘Subdoel aanmaken’, wordt de instelling 
geactiveerd. Het stopbordje verandert in een groen vinkje.  

Via de tabellen selecteert u de norm. FysioOne gebruikt de norm als doelmaat bij het 
gegenereerde subdoel. 

 
Tip! Let ook op het vullen van de toolbox om ook direct de verrichtingen in het subdoel te 
laten vullen door FysioOne.  
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5. Extra meldingen bij behandeljournalen  
Vanaf heden krijgt u een melding in het behandeljournaal, wanneer u geen actieve 
subdoelen heeft gedefinieerd. 
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6. Signaleren complicatie in het behandeljournaal  
Wanneer u een afwijkende richtlijn opgeeft in het behandeljournaal is nu een signalering 
ingebouwd zodat u in het tabje bovenin met de datum een uitroepteken krijgt te zien.  

  

Let op: u ziet het uitroep teken in het tabje ‘datum’ pas, wanneer u in het linker 
navigatiemenu klikt op een onderwerp van het dossier. Door op de knop ‘opslaan’ te 
klikken wordt deze wijziging nog niet zichtbaar. 

7. Mergecode bug in rapportage  
Wij hebben een issue gehad dat in de rapportage de datum van binnenkomst op 1-1-1900 
kwam te staan. Dit issue is met deze release opgelost. 
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FysioOne Declaratieproces: 

1. Declaratie verslag  
Binnen FysioOne is een nieuw verslag ontwikkeld, namelijk het ‘Declaratie verslag’. 
Middels dit verslag krijgt u beter inzicht in uw declaratie stroom. Ook wordt er een 
specificatie zichtbaar van de retouren. Hierbij worden de retourcodes zichtbaar (incl. de 
omschrijvingen) met daarachter het aantal behandelingen die retour zijn gekomen 
(conform de code). In dit verslag is het ook mogelijk om de specificatie retouren te 
bekijken voor een bepaalde maand. Wanneer u klikt op januari wordt alleen de specificatie 
van januari zichtbaar. Indien u over het gehele jaar een specificatie van de retouren wilt 
zien, kunt u op het ‘jaartal’ klikken of op ‘totaal’. U kunt dit verslag raadplegen via 
verrichtingen – Declaratie verslag 

  

Let op: het overzicht wordt elke avond ververst. Indien u ’s middags bijvoorbeeld 
retouren verwerkt heeft, zal dit in het overzicht pas de volgende dag zichtbaar zijn.  

2. Afhandelen van groepsbehandelingen in 2016  
Vanaf 2016 zijn zorgverzekeraars strenger aan het controleren op de aanlevering van 
groepsbehandelingen. Ze kijken vanaf nu strenger naar het aantal minuten/eenheden dat 
met de groepen worden meegestuurd. Iedere zorgverzekeraar wil dit op een andere 
manier aangeleverd hebben (zie onderstaand overzicht). SpotOnMedics heeft vanaf heden 
de software zo aangepast, dat deze automatisch of per eenheden, of per aantal minuten 
wordt aangeleverd bij de zorgverzekeraar.  

  

Het aantal minuten dient officieel met 60 minuten te worden aangeleverd. Indien uw 
groep in de groepenagenda niet op 60 minuten staat ingepland, past de software bij het 
declareren automatisch deze behandelingen aan naar 60 minuten. U hoeft de groepen 
hierdoor niet te wijzigen. 
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3. Heropenen niet gedeclareerde afspraken  
Vanaf heden kunt u behandelingen die u met een reden op ‘Niet declareren’ heeft gezet 
‘Heropenen’.  Dit kunt u doen door de behandeling op te zoeken via de Patiëntenkaart 
onder het tabje ‘Trajecten’. U klikt op het loepje voor de behandeling. Hier kunt u op de 
knop ‘Heropenen’ klikken.  

  

4. Minimaal factuurbedrag  bij losse verkopen  
Indien u losse verkopen wilt factureren is het vanaf heden mogelijk om een minimaal 
bedrag (in euro excl. btw) in te voeren. Alle nota’s die onder het minimale bedrag vallen 
worden dan niet gefactureerd, maar blijven staan onder ‘losse verkoop registratie’.  

  

5. Creditering op 
In het overzicht declaratie bestanden is een kolom ‘Creditering op’ toegevoegd. Via het 
overzicht In deze kolom wordt het declaratienummer zichtbaar waar de creditering op 
heeft plaatsgevonden.  
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6. Loonbasis berekening per therapeut  
In SpotOnMedics FysioOne zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan de omzetten 
per therapeut. Hiervoor zal een aparte webinar georganiseerd worden voor praktijken die 
hier behoefte aan hebben. 

Webinar details: 

Datum: Dinsdag 10 mei 2016  
Tijdstip en duur: 12:00 uur - 13:00 uur  
Kosten deelname: gratis 

Aanmelden kan door te klikken op de onderstaande link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/1889493514319090947 
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Omgeving instellingen: 

1. Nieuwsbrief standaard aan bij het inplannen van nieuwe patiënten  
Vanaf heden kunt u via Configuratie – Algemeen – Omgeving instellingen, een vinkje zetten 
achter ‘Nieuwsbrief standaard naar nieuwe patiënt’.   

  

Wanneer u een nieuwe patiënt inplant en u heeft een vinkje staan bij ‘nieuwsbrief 
standaard naar nieuwe patiënt’, wordt in de basisinfo van de patiëntenkaart een vinkje 
gezet bij ‘patiënt wil nieuwsbrief ontvangen’. 
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2. Afspraakbevestiging standaard aan  
Vanaf heden kunt u instellen dat bij het inplannen van een afspraak automatisch een 
vinkje staat bij ‘Afspraakbevestiging e-mailen’. 

 Wanneer de patiënt geen afspraakbevestiging wil ontvangen, kan bij het inplannen nog 
steeds gewoon het vinkje worden uitgezet. U kunt dit instellen via Configuratie – Algemeen 
– Omgeving instellingen, zet een vinkje achter ‘Afspraakbevestiging automatisch aan’.  

  

- - 

Einde release notes april 2016
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