
Release: December 2016
SpotOnMedics FysioOne
SpotOnMedics Release December staat voor u klaar.
8 december 2016

 
Een update is bedoeld om het gebruik van uw software te verbeteren.  
Uw praktijk hoeft hier zelf niets voor uit te voeren.
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Snelheidsverbetering (reminder) 

Er is gebleken dat nog niet alle praktijken gebruik maken van de nieuwe instellingen waarmee u de 
snelheid van de agenda aanzienlijk kunt verbeteren. Via deze weg attenderen wij u er nogmaals op 
om gebruik te maken van deze instellingen. Doe er uw voordeel mee!

In de afgelopen maanden hebben de SpotOnMedics software ontwikkelaars gewerkt aan 
oplossingen om de snelheid in FysioOne te verbeteren. In deze update zijn er dan ook 
diverse oplossingen gecreëerd om de agenda en andere rapportage overzichten efficiënter 
in te richten en onnodige wachttijd aan het beeldscherm te voorkomen of te 
minimaliseren.

Technische aanpassing in de agenda
Er kan een aanzienlijke tijdwinst worden behaald in de agendafunctie, door het op 
gebruikersniveau maken van eigen instellingen. U kunt per gebruiker de volgende 
persoonlijke agendaweergave instellingen maken:  

• dossier informatie niet tonen;
• afspraakkleuren onderdrukken;
• mouse-over onderdrukken;
• per agendadag tonen;
• aantal dagen tonen in weekweergave (aantal in te vullen).

Deze instellingen kunnen gemaakt worden op gebruikersniveau via de startpagina - 
persoonlijke instellingen - agenda - weergave instellingen (rechts).
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Advies agenda instellingen

U kunt zelfstandig deze instellingen testen maar wij adviseren u de volgende instellingen 
per gebruikersrol aan te houden:

Administratief (secretariaat) medewerkers:
Dossier informatie niet tonen ✔

Afspraakkleuren onderdrukken ✔

Mouse-over onderdrukken ✔

Per agendadag tonen ✔

Aantal dagen tonen in weekweergave 15 of 22 dagen

Therapeuten:
Dossier informatie niet tonen X
Afspraakkleuren onderdrukken X
Mouse-over onderdrukken ✔

Per agendadag tonen ✔

Aantal dagen tonen in weekweergave 8 dagen

Overig advies:
• Als u niet in het weekend werkt, dan deze dagen niet tonen in de agenda;
• Als u elke dag werkt van 08:00 uur - 18:00 uur: houd het werkrooster dan eenvoudig en 

niet onnodige langer zoals bijvoorbeeld van 07:00 uur - 22:00 uur.

Aanpassing in overzicht- en rapportagepagina’s

U kunt bij rapportages eerst een zoekactie via de beschikbare filters instellen voordat de 
data wordt opgehaald uit uw database. Hierdoor krijgt u in een keer de gewenste 
overzichten te zien en wordt onnodige zoektijd voorkomen.  Let op: u zult in eerste 
instantie moeten wennen, doordat u op de ‘zoek knop’  dient te klikken. 

*Tijdens het georganiseerde webinar wordt hier verder op ingegaan zodat u zo optimaal 
mogelijk gebruik kunt maken van deze snelheidsverbetering.
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Informatiebeveiliging (security)

Wachtwoord restricties
Alle gebruikers kunnen inloggen met hun huidige wachtwoord. Indien het wachtwoord 
gewijzigd wordt dan zullen er een aantal restricties aan het nieuwe wachtwoord gesteld 
worden. Dit in verband met de veiligheid van de wachtwoorden. Hieronder een overzicht 
van de restricties die gesteld worden aan het wachtwoord.

Restricties:
1 of meerdere kleine letters: a t/m z
1 of meerdere hoofd letters: A t/m Z
1 of meerdere cijfers: 0 t/m 9
1 of meerdere bijzonder tekens: !%&@#$^*?_~\+=()
Lengte van uw wachtwoord: min. 8 en max. 16 karakters

Advies
Wij adviseren alle gebruikers hun wachtwoord in deze maand (december) te wijzigen. Dit 
kan op elk moment waarop u en uw medewerkers dat willen doen. Dit kan vrijblijvend 
tot en met 31-12-2016. Vanaf 1-1-2017 zullen alle gebruikers binnen 90 dagen die dit nog 
niet gedaan hebben verzocht worden om eerst hun nieuwe wachtwoord aan te maken 
voordat zij verder kunnen. Aan het praktijkmanagement de taak om dit zo spoedig 
mogelijk uit te dragen binnen uw team.

*Concreet houdt deze laatste beveiligingsmaatregel in dat een gebruiker die dit niet uitvoert, 
gevraagd zal worden eerst zijn wachtwoord te wijzigen voordat er gewerkt kan worden met 
FysioOne.

Elke 90 dagen het wachtwoord wijzigen
Na wijziging van het wachtwoord van de gebruiker zal deze na 90 dagen opnieuw 
moeten worden gewijzigd.

Deze 90 dagen is gebaseerd op ruime interpretatie van de ‘best practice’ met betrekking 
tot hoge informatiebeveiliging vanuit Microsoft. Mogelijk zal in de komende periode de 
beveilig verder aangescherpt moeten worden in het kader van de NEN-normen.
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2-laags authenticatie
Met deze update wordt het mogelijk om de 2-laags 
authenticatie te activeren. In deze fase is deze functie 
beschikbaar voor een beperkte groep praktijken als 
test. Concreet houdt dit in dat deze functionaliteit nog 
niet voor alle gebruikers geactiveerd is. Na de test zal 
deze functionaliteit beschikbaar zijn voor alle 
praktijken. 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Algemene updates

Inlogschermen
Met deze release is het oude inlogscherm vervangen door een nieuw inlogscherm. De stijl 
van onze website is doorgevoerd in het nieuwe inlogscherm. Regelmatig zullen wij u 
onder het inlogscherm informeren middels het informatieblok. Tevens is de hiervoor 
genoemde wachtwoord restrictie in de nieuwe inlegschermen verwerkt. Via de ‘klikbare’ 
tekst - wachtwoord vergeten/wijzigen? - kunt u dit proces van het wijzigen van het 
wachtwoord starten. FysioOne is nog altijd te benaderen via login.SpotOnMedics.nl en 
hier zal verder niks aan veranderen. Verder is het goed om te noemen dat er een 
informatieblok onder het inlogscherm is geplaatst voor het weergeven van actuele 
informatie.

Mobiele agenda
Met deze release is de mobiele agenda voor testen vrijgegeven. Dit gebeurd door een 
aantal praktijken. Zodra wij de feedback hebben ontvangen en verwerkt wordt de mobiele 
agenda aan alle gebruikers vrijgegeven. Naar verwachting zal dit januari / februari 2017 
zijn.
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Uitbreidingen ketendatabase
Er zijn diverse nieuwe functionaliteiten aan de module van de ketendatabase toegevoegd.

Controle op bankgegevens bij basisinformatie patiënt
In de patiëntenkaart op het tabblad basisinformatie kan het bankrekeningnummer van de 
patiënt ingevuld worden. Vanaf nu wordt een controle uitgevoerd op basis van het 
ingevulde bankrekeningnummer (IBAN). Daarnaast hebben wij voor het gemak een 
hyperlink (IBAN?) naast het tekstveld toegevoegd waarbij het secretariaat het 
rekeningnummer kan converteren naar een IBAN nummer.  Op deze manier staat de 
administratie direct goed voor eventuele declaraties en sport- / fitness abonnementen. 

Toestaan van speciale characters in FysioOne (ë)
Het is vanaf nu mogelijk om speciale characters in FysioOne te gebruiken.

Nieuwe mergecode ‘huisarts’
Het is mogelijk om op nota’s de huisarts te vermelden. Dit kunt u instellen via 
configuratie – algemeen – omgeving instellingen – tab facturatie – informatieblok op 
patiëntnota. Een overzicht van alle mergecodes kunt u vinden via startpagina – help – tab 
veelgestelde vragen – zoek op ‘merge’ voor het volledige overzicht. De mergcode voor de 
huisarts is: %huisarts_roepnaam%.

Zoekoptie binnen interne berichten
Met de functionaliteiten om interne berichten te versturen is er nu een 
mogelijkheid om een box in te zien met alle berichten. Daarnaast is het 
mogelijk om een zoekfilter te activeren. Dit maakt het doorzoeken van alle 
berichten een stuk eenvoudiger.
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Zoekoptie bij overzicht zorgverzekeraars
Er is een zoekfilter toegevoegd bij het overzicht van de zorgverzekeraars. Dit overzicht 
kunt u raadplegen via Configuratie - Algemeen - Zorgverzekeraars.  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FysioOne Agenda + PatiëntenDossier

Anonimiseren van cliëntoverzicht + agenda
Eerder was het in de software al mogelijk om bij het status overzicht patiëntdossier alle 
persoonsgegevens te anonimiseren. De wens om dit ook bij het cliëntenoverzicht en de 
agenda overview te doen is in deze update gerealiseerd. Met de toets F10 is het mogelijk 
om deze functie te activeren of uit te schakelen. Let op dat u bij het in- en uitschakelen van 
deze functie wordt terug gerouteerd naar de startpagina om een volledige ‘refresh’ van de 
applicatie uit te voeren.

Gebruikt uw een iMac of Macbook?
U kunt de bovenste rij toetsen op uw Apple toetsenbord gebruiken als gewone 
functietoetsen of als toetsen voor de besturing van ingebouwde Mac-functies.  

1. Kies Systeemvoorkeuren in het Apple-menu.
2. Klik op 'Toetsenbord'.
3. Klik op het tabblad 'Toetsenbord' als dat nog niet is gemarkeerd.
4. Selecteer 'Gebruik de toetsen 'F1', 'F2', enzovoort, als standaardfunctietoetsen’.
5. Start met werken in FysioOne
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Opmerking voor afwezigheid in groepenagenda
Het is mogelijk om in de groepenagenda een opmerking te plaatsen bij cliënten die 
aangeven een bepaalde tijd niet aanwezig te kunnen zijn. Op deze manier houdt u het 
overzicht waarom de patiënt niet aanwezig is.

Type afspraak watermerk tekst
In de agenda kunt u werken met typeafspraken. Als u bij een typeafspraak agendatekst 
gebruikt en de selectiebox ‘niet inplannen’ niet activeert dan kunt u in de cel in de agenda 
direct starten met typen.

Extra filter bij status overzicht patiëntdossier
Op het status overzicht patiëntdossier is er een extra filter beschikbaar gesteld. Hiermee 
kunt u het overzicht tonen op basis van een filter tussen alles / alleen verzekerd / alleen 
particulier.

Extra bestandsvormen uploaden onder ‘docs’ in patiëntenkaart
Het is nu ook mogelijk om nieuwe extensies (bestandsformaten) te kunnen uploaden 
onder het tabblad ‘Docs’ in de patiëntenkaart. Namelijk: .EML / .PNG.
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Nieuwe koppelingen

ZorgDNA (QDNA)

Met deze release is de koppeling met de nieuwe partij ZorgDNA met 
haar product QDNA vrijgegeven. Indien u wilt koppelen met QDNA dan kunt u het 
instructiedocument hiervan onder de help functie op de startpagina raadplegen. 
SpotOnMedics koppelt als eerste softwareleverancier met QDNA.

Fysiotherapie Keurmerk (LDK)

Met deze release is de koppeling met Keurmerk Fysiotherapie (LDK) 
vrijgegeven. Indien u wilt koppelen met LDK dan kunt u het 
instructiedocument hiervan onder de help functie op de startpagina raadplegen.

FysioTopics

Met deze release is de koppeling met FysioTopics vrijgegeven. Indien u wilt koppelen met 
FysioTopics dan kunt u het instructiedocument hiervan onder de help functie op de 
startpagina raadplegen. 

SPOTONMEDICS B.V. - RELEASE NOTES DEC 2016 -



Klinimetrie (24)

Nieuwe of aangepaste klinimetrie

SpotOnMedics heeft 24 nieuwe / aangepaste metingen en vragenlijsten toegevoegd aan 
FysioOne. De vragenlijsten welke niet in het systeem stonden waren meetinstrumenten 
die met name gebruikt worden door specialisaties binnen de fysiotherapie. Tevens is er 
gewerkt aan meldingen vanuit de praktijken voor aanpassingen welke binnen de 
klinimetrie nodig waren. Samen met diverse praktijken zijn meetinstrumenten 
geëvalueerd en waar nodig aangepast.

NIEUW AANGEPAST

AAQ2 Mictie uitkomstmaten

CPAQ UDI-6

FFMQ VAS hinder

VLQ2 NNGB

NPRS vermoeidheid 30 sec chair stand test

NPRS spanning PRAFAB

MNA screening Handknijpkracht uitkomstmaten

Voedingsanamnese

Mictiedagboek

MRC score

4 stage balance test

Screeningslijst van Slieker

Quick dash

SF 36

Squash

Microfet knie 
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Let op: Claudicatio meetinstrumenten

Er zijn een aantal praktijken geweest die aangeven dat de Claudicatio meetinstrumenten 
niet juist in FysioOne staan. Denk hierbij aan de VascuQol, WIQ, GPE-4, ect. Belangrijk om 
te melden is dat alle benodigde meetinstrumenten in FysioOne volledig en correct aan u 
beschikbaar zijn gesteld. Echter dient u wel de meetinstrumenten zelf te activeren in uw 
omgeving. Hieronder volgt de uitleg van het beschikbaar stellen van de klinimetrie in uw 
eigen FysioOne omgeving.

U kunt met deze release direct gebruik maken van de klinimetrie in uw dossier. Het enige 
wat u hiervoor hoeft te doen is de gewenste klinimetrie items te activeren. Dit kunt u doen 
via Configuratie - Patiëntdossier - Klinimetrie - beschikbaar stellen Ja / Nee.

Nieuwe klinimetrie items, stuurt u ze toe?

Mocht u naar aanleiding van het doornemen van de nieuwe en aangepaste klinimetrie 
items toch nog bepaalde vragenlijsten / metingen missen dan verzoeken wij u een ticket 
aan te maken via het supportsysteem zodat wij uw ticket in behandeling kunnen nemen. 
Indien u een ticket aanmaakt verzoeken wij u vriendelijk de vragenlijst inclusief het 
scoremodel mee te sturen zodat dit adequaat verwerkt kan worden. Vindt u het prettig 
om dit telefonisch door te nemen dan kan dit gedaan worden door te vragen naar Nicole 
Bremer van SpotOnMedics.
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Nieuwe specialisatiekaarten (3x)

Diëtetiek specialisatiekaart

Er zijn diverse aanpassingen en aanvullingen gemaakt op de diëtetiekkaart. De volgende 
onderdelen zijn hierbij meegenomen: aanmelding verwijzing of DTD, juiste vragen 
geplaatst in intake formulier, diëtistisch onderzoek, diagnose, behandelplan en afsluiting.

Wilt u ook de diëtetiek specialisatiekaart gebruiken in uw 
praktijk, neem dan contact op met Nicole Bremer 
(n.bremer@SpotOnMedics.nl) voor een online demonstratie 
van deze nieuwe specialisatiekaart. Met één druk op de knop 
kan deze specialisatiekaart geactiveerd worden voor uw 
praktijk.

Bekkentherapie specialisatiekaart

In de nieuwe bekkenkaart is gekeken naar de praktische bruikbaarheid van de 
bekkenkaart. De kaart is samen ontwikkeld met docenten aan de SOMT en verder 
geëvalueerd met bekkentherapeuten in het veld. De kaart verschilt t.o.v. de andere 
bekkenkaart met name in het anamnese en onderzoeksformulier. Daarnaast is er speciaal 
voor de bekkenkaart een eigen intake-vragenlijst ontwikkeld gericht op de klachten van 
een bekkenfysiotherapeutisch patiënt. Tot slot kunnen wij u melden dat er een bekken-
chart is ontwikkeld waarmee u digitaal kunt aangeven waar het pijngebied is.

Wilt u ook de bekkentherapie specialisatiekaart 
gebruiken in uw praktijk, neem dan contact op met 
Nicole Bremer (n.bremer@SpotOnMedics.nl) voor een 
online demonstratie van deze nieuwe specialisatiekaart. 
Met één druk op de knop kan deze specialisatiekaart 
geactiveerd worden voor uw praktijk.  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Oedeem- / oncologie specialisatiekaart

Voor de oedeemtherapeuten is er een nieuwe specialisatiekaart ontwikkeld. In deze kaart 
kan de oedeemtherapeut zijn gegevens op de juiste wijze en plekken kwijt in het dossier. 
De kaart is in samenwerking met Joyce Bosman van het opleidingscentrum 
Oedeemtherapie Vodder ontwikkeld. Naast de kaart is er gewerkt aan de klinimetrie voor 
oedeem-meting. De therapeut kan nu in één overzicht zijn juiste gegevens invoeren en op 
een later moment aanvullen.

Wilt u ook de oedeem specialisatiekaart gebruiken in uw praktijk, neem dan contact op 
met Nicole Bremer (n.bremer@SpotOnMedics.nl) voor een online demonstratie van deze 
nieuwe specialisatiekaart. Met één druk op de knop kan deze specialisatiekaart 
geactiveerd worden voor uw praktijk.

Geriatrie specialisatiekaart (nog niet actief)

SpotOnMedics wil graag de geriatrie specialisatiekaart ontwikkelen en is hier 
opzoek naar de juiste professional(s) die ons verder op weg kunnen helpen. In de 
afgelopen periode is het lastig gebleken hiervoor partijen te vinden die hieraan 
mee willen werken.

Bent u een geriatrisch fysiotherapeut of is er een geriatrisch fysiotherapeut werkzaam in 
uw praktijk of kent u een instantie die in een co-creatie een nieuwe specialisatiekaart wil 
ontwikkelen dan vernemen wij het graag. In dat geval kunt u contact opnemen met Nicole 
Bremer (n.bremer@SpotOnMedics.nl) voor het inplannen van een kennismakingsgesprek. 
Wij kijken uit naar de ontwikkeling van de geriatrie specialisatiekaart.
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Bug Fixing / kleine aanpassingen

FysioTools configuratie - deactiveren
Bij diverse praktijken is gebleken dat het niet mogelijk was om de koppeling met het 
huiswerkoefenprogramma te deactiveren. Met de release is het nu wel mogelijk om deze 
na activatie te deactiveren.

Specialisatiekaarten tabellen
Met betrekking tot de specialisatiekaarten is er een aanpassing gemaakt in de architectuur 
van de tabellen.

Het weeknummer in het jaarplan
In diverse gevallen gaf de software een verkeerd weeknummer aan in het 
kwaliteitsmanagementsysteem - jaarplan.

De verbetercyclus legde het resultaat van de verbeteritem niet goed vast
Er is gebleken dat een verbeteritem niet goed werd vastgelegd in de verbetercyclus.

Vervolgtraject aanmaken en SOEP niet meegenomen
Bij het aanmaken van een vervolgtraject in de patiëntenkaart - trajecten bleek dat het 
behandeljournaal niet altijd goed werd overgenomen.

Vervolgtraject aanmaken -> nieuw dossier
Bij het aanmaken van een nieuw dossier in de patiëntenkaart - trajecten bleek dat het 
systeem soms dossiers automatisch ging switchen.

Foto van patiënt pas presenteren als er een foto wordt geupload via mobiele agenda
Eerder werd een ‘dummy’ foto getoond in de patiëntenkaart. De foto van de patiënt wordt 
nu alleen getoond op het moment dat er daadwerkelijk een foto is geupload via de 
mobiele agenda.  

SPOTONMEDICS B.V. - RELEASE NOTES DEC 2016 -



SPOTONMEDICS B.V. - RELEASE NOTES DEC 2016 -


