
Release: April 2017
SpotOnMedics FysioOne
De SpotOnMedics release april staat voor u klaar.
29 maart 2017

 

 
Een update (release) 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 developers 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
Een aanzienlijke tijdwinst in de agendafunctie voor het tonen van de agenda. Dit is 
mogelijk gemaakt door het op gebruikersniveau beschikbaar maken van persoonlijke 
instellingen. U kunt per gebruiker de volgende persoonlijke agendaweergave instellingen 
maken, namelijk:  

• 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. Namelijk:

Administratief (secretariaat) medewerkers:
Dossier informatie niet tonen ✔

Afspraakkleuren onderdrukken ✔

Mouse-over onderdrukken ✔

Per agendadag tonen ✔

Aantal dagen tonen in weekweergave 14 of 21 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 één keer de gewenste 
overzichten en wordt onnodige zoektijd voorkomen. Let op: u zult in eerste instantie even 
moeten wennen, omdat u op de ‘zoek knop’ dient te klikken. 

Tijdens het georganiseerde webinar gaan we hier verder op in, zodat u zo optimaal 
mogelijk gebruik kunt maken van deze snelheidsverbetering.  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Informatiebeveiliging (security)

2-laags authenticatie
Wat is hier de status van?

Wachtwoord restricties
Alle gebruikers kunnen inloggen met hun huidige wachtwoord. Zodra het wachtwoord
gewijzigd wordt 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. Wellicht heeft u hier al een melding van op uw startpagina gezien.

Restricties:
1 of meerdere kleine letters: a t/m z
1 of meerdere hoofdletters: 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

Een gebruiker dient zijn wachtwoord te wijzigen
In de laatste release hebben wij de wachtwoord policy aangescherpt. 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 het 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 zal dit na 90 dagen opnieuw gevraagd worden. 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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Algemene updates

Mobiele agenda volledig in gebruik
In maart is de mobiele agenda aan alle praktijken vrijgegeven. Alle gebruikers kunnen 
inloggen op de mobiele agenda via: mobile.SpotOnMedics.nl. Inloggen kan met uw 
bestaande gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

Voor meer informatie over de mobiele agenda verwijzen wij u naar: 
spotonmedics.nl/therapeut-agenda-mobiel/

Specialisatiekaarten webshop
In de configuratie omgeving is er een mogelijkheid gekomen voor het 
zelfstandig aan- en uitzetten van de specialisatiekaarten. Zo kunt u, 
zonder hulp van SpotOnMedics, een proefperiode aanvragen voor een 
specialisatiekaart. Ook kunt u de specialisatiekaart direct gebruiken. U 
kunt de webshop benaderen via Configuratie -> Algemeen -> 
Specialisatiekaarten.

Proefperiode
U kunt een proefperiode van 30 dagen activeren. U ziet precies tot wanneer de 
proefperiode loopt. Indien u daarna geen gebruik wilt maken van de specialisatiekaart, 
dan kunt u deze deactiveren door op ‘stoppen’ te klikken. U krijgt bij het activeren en 
deactiveren van de specialisatiekaart een bevestigingsmail.
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Downloaden factsheet voor uw secretariaat
Naar aanleiding van feedback vanuit de gebruikersoverleggen en de ontwikkeling van de 
SpotOnMedics Academy is er een factsheet ontwikkeld die u kunt downloaden voor uw 
secretariaat. Het is een stappenplan voor het inplannen van een nieuwe patiënt of een 
bestaande patiënt met een nieuwe klacht. Op deze manier wordt alles zo goed mogelijk 
verwerkt en maakt uw praktijk optimaal gebruik van FysioOne.

U kunt het stappenplan hier als .PDF downloaden:
http://spotonmedics.nl/wp-content/uploads/2017/03/Stappenplan-inplannen-nieuwe-patient-VS-3-web.pdf
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FysioOne Patiëntdossier

Update van de bodychart
Met deze release is er een nieuwe bodychart vrijgegeven in het FysioOne PatiëntDossier. 
Deze wens is door veel gebruikers aangekaart in de wensenlijst. De bodychart van 
Hierhebikpijn.nl is geïmplementeerd in de dossiers van FysioOne. Deze bodychart is veel 
uitgebreider en veel gedetailleerder. 

In de nieuwe bodychart kunt u kiezen uit het mannelijke en het vrouwelijke model. De 
aan te duiden gebieden zijn tevens uitgebreid. U kunt nu een veel specifieker klachtgebied 
selecteren. Een gebied kunt u met de linker muisknop activeren en met de rechter 
muisknop deactiveren.

Let op!
Deze nieuwe bodychart wordt alleen in een nieuw aangemaakt dossier getoond. In de 
reeds bestaande dossiers blijft de vorige bodychart beschikbaar, maar alleen indien deze is 
ingevuld. Dus heeft u de vorige bodychart niet gebruikt in een bestaand dossier? Dan zult 
u de nieuwe bodychart zien.

Overname vanuit intake vragenlijst
Bij de oude bodychart was het mogelijk om vanuit de intake vragenlijst een selectiebox te 
activeren. Deze werd bij overname van de vragenlijst vertaald naar de bodychart in de 
anamnese. Omdat de nieuwe bodychart vele malen uitgebreider is, is het aanwijzen van 
een klachtengebied vanuit de intake niet meer mogelijk.
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Klinimetrie

Nieuwe / aanpaste klinimetrie
Nieuw / aangepaste klinimetrie beschikbaar in het dossier:
• 6 mwt > aanpassing berekening
• Tegner
• ROM heup
• ROM enkel
• Balanstest 30 seconden

Klinimetrie database
Bij de klinimetrie database bij Configuratie > Patiëntdossier > Klinimetrie 
zijn extra filters toegevoegd. De klinimetrie items met een onderstreepte code zijn 
gecontroleerd en als correct beoordeeld. De overige items, dus zonder code of zonder 
onderstreping, zijn niet door SpotOnMedics gecontroleerd en staan in de database door 
gemaakte conversies.

Let op! 
De database wordt bij een volgende release verder opgeschoond. Wij 
adviseren u om gebruik te maken van de onderstreepte klinimetrie-items. 
Maakt u gebruik van een niet onderstreepte of zonder code klinimetrie item? Dan bestaat 
de kans dat dit item bij de volgende release wordt verwijderd. In bestaande dossiers is het 
item nog wel zichtbaar, maar u kunt geen vervolgmeting doen.

Mist u klinimetrie?
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.
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Klinimetrie Preset
Bij de klinimetrie pre-set zijn een aantal opties toegevoegd. Bij de klinimetrie pre-set kon u 
per categorie aangeven welke klinimetrie u als T0 wilde gebruiken. Deze metingen / 
vragenlijsten worden getoond in de anamnese en het onderzoeksformulier. Vanaf heden 
kunt u ook de klinimetrie pre-set gebruiken voor de TE (eindmeting) bij de eindevaluatie. 
Daarnaast kunt u aangeven of een klinimetrie-item verplicht is om uit te voeren of niet.

Indien u ervoor gekozen heeft om een klinimetrie-item verplicht te laten zijn bij de 
eindmeting, dan kunt u het dossier niet afsluiten voordat u deze meting/vragenlijst heeft 
uitgevoerd c.q. verstuurd heeft. U krijgt hier een melding van in het scherm.

@Nicole; graag een screenshot aanleveren van deze melding.

Het instellen van de klinimetrie pre-set doet u bij Configuratie -> Patiëntdossier -> 
Klinimetrie preset.
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Zorgplannen

Nieuwe zorgplannen
Met deze release zijn 11 zorgplannen toegevoegd aan FysioOne.

• Knie - Patella femorale dysfunctie
• Knie - VKB revalidatie 30 weken
• Oefentherapie - Parkinson
• Oefentherapie - Artrose
• Oefentherapie - Bekkenklachten
• Oefentherapie - Chronisch pijn protocol
• Oefentherapie - Osteoperose
• Oefentherapie - Nek en schouderklachten
• Oefentherapie - Scoliose
• Oefentherapie - RSI
• Oefentherapie - Whiplash

De volgende 4 zorgplannen zijn gemaakt n.a.v. de nieuwe richtlijn nekpijn, welke is gepubliceerd 
door het KNGF.  

• CWK nekpijn profiel A
• CWK nekpijn profiel B
• CWK nekpijn profiel C
• CWK nekpijn profiel D

Mededeling: Parkinson richtlijn
Diverse praktijken hebben ons gevraagd om de Parkinson richtlijn te importeren in 
FysioOne. SpotOnMedics heeft hierover contact gehad met het KNGF. Het KNGF geeft 
aan dat deze richtlijn nog niet gevalideerd en hiermee nog niet vrijgegeven mag worden. 
Zodra deze door het KNGF akkoord bevonden is zal SpotOnMedics deze direct toevoegen 
aan de zorgplannen.
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Update van zorgplannen

Claudicatio Intermittens versie 2
Dit is een update van het zorgplan n.a.v. verkregen gegevens van het Claudicationet. Ons 
advies is om het zorgplan versie 1 uit te zetten en versie 2 te activeren via Configuratie -> 
Patiëntdossier -> Zorgplannen. De klinimetrie die in dit zorgplan staat dient gebruikt te 
worden voor de data aanlevering van LDF. U maakt dan gebruik van de laatste versie.  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Behandelprofielen (big thing)

Waarom werken met profielen?
Het werken met profielen kan de praktijkvoering ondersteunen met een 
uniform behandelbeleid. Een behandelprofiel heeft als pre-set het 
onderzoeksplan, het behandelplan en indien gewenst ook de diagnosecode. Indien u 
ook gebruikmaakt van de klinimetrie pre-set maakt u het profiel compleet en kunt u 
als kwaliteitsmanager/praktijkhouder gericht het behandelbeleid sturen. 

Tevens kunt u goed gebruik gaan maken van het resultaten- en outcome-
model. Het outcome-model laat per afgesloten dossier het resultaat van de 
klinimetrie, het behandelgemiddelde en de behandelduur zien. Het outcome-model 
werkt op basis van afgesloten dossiers i.c.m. een begin- (T0) en eindmeting (TE).

Wat zit er in de release? 
U kunt bij Configuratie -> Patiëntdossier -> Profielen aangeven of u gebruik wilt maken 
van deze profielen. De profielen zijn ontwikkeld conform de richtlijnen van het KNGF. In 
de profielen zit een onderzoeksplan en zorgplan, gericht op het gekozen profiel. U kunt 
hier zelf eventueel een standaard diagnosecode aan toevoegen.

Welke behandelprofielen zijn toegevoegd?
De volgende 42 behandelprofielen zijn toegevoegd.  

• Claudicatio Intermittens
• CVA | Acuut | arm/hand - 6 maanden
• CVA | Acuut | gecombineerd - 6 maanden
• CVA | Acuut | loopstoornissen - 6 maanden
• CVA | Chronisch | arm/hand - 6 maanden
• CVA | Chronisch | gecombineerd - 6 maanden
• CVA | Chronisch | loopstoornissen - 6 maanden
• CWK | KANS - profiel 1
• CWK | KANS - profiel 2
• CWK | KANS - profiel 3
• CWK | Nekpijn profiel A
• CWK | Nekpijn profiel B 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• CWK | Nekpijn profiel C
• CWK | Nekpijn profiel D
• CWK | Whiplash - WAD 1-2
• CWK | Whiplash - WAD 3-4
• Elleboog | Dysfunctie
• Enkel | Achillespeesdinopathe | acuut
• Enkel | Achillespeesdinopathe | chronisch
• Enkel | Achillespeesdinopathe | dysrepair
• Enkel | Acuut - licht enkelletsel
• Enkel | Acuut - zwaar enkelletsel
• Enkel | Enkelletsel bij hoge belasting
• Enkel | Functionele instabiliteit
• Enkel | Hielspoor/fascitis plantaris
• Heup | Artrose
• Heup | Total Hip
• Knie | Artrose
• Knie | Distorsie graad I-II
• Knie | Menisectomie
• Knie | Total knee
• Knie | VKB revalidatie
• LWK | Aspecifiek | profiel 1
• LWK | Aspecifiek | profiel 2
• LWK | Aspecifiek | profiel 3
• LWK | Lumbosacraal radiculair syndroom
• Orofaciaal | Aangezichtsverlamming
• Orofaciaal | Atypische aangezichtspijn
• Orofaciaal | Duizeligheid
• Orofaciaal | Kaakklachten/TMD
• Schouder | Prothese
• Schouder | SAPS  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Specialisatiekaarten

Update bekkenfysiotherapie kaart

De bekkenfysiotherapie 2017 kaart is bijgewerkt n.a.v. de release op praktijkniveau in 
januari 2017. De volgende items zijn gewijzigd:  

• De tabbladen urologie, gastroentrologie, sexuologie, gynaecologie, orthopedie zoals u 
deze kent uit de ‘oude’ kaart zijn nu in de nieuwe kaart ook beschikbaar;

• NRS stijfheid is verwijderd bij de anamnese;
• De oranje balken zijn inklapbaar gemaakt, zodat u delen van het EPD kunt wegklikken 

als u deze niet gebruikt;
• De bekkenfysiotherapeutische werkdiagnose wordt automatisch gegenereerd;
• Diverse rubrieken zijn toegevoegd;
• Diverse rubrieken zijn gewijzigd;
• De groene vinkjes staan niet meer standaard aan;
• Er is een rapportage beschikbaar voor specifiek deze bekkenkaart: SOM 

Bekkenfysiotherapeutische rapportage.

Bent u geïnteresseerd in het gebruiken van de bekkenkaart? Dan kunt u deze activeren via 
de nieuwe webshop module onder Configuratie > Algemeen > Specialisatiekaarten (zie 
uitleg over de webshop onder het hoofdstuk Algemene updates).
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De afbeelding van het bekken zal niet met deze release beschikbaar komen. De afbeelding kan op dit 
moment niet op een correcte manier in de database verwerkt worden en is hierdoor niet bruikbaar. 
Er wordt voor een oplossing gezocht, zodat u er bij een volgende release wel gebruik van kunt 
maken.

!! Instructie: gebruik van de specialisatiekaart !!

Aan deze specifieke specialisatiekaart is een afwijkende intake (vragenlijst) 
gekoppeld. Deze intake kan alleen geactiveerd worden als u bij het 
inplannen van een nieuwe patiënt via de wachtlijst de categorie 
bekkenbodem selecteert. Wanneer u geen categorie selecteert zal de patiënt 
de standaard intake-vragenlijst in zijn portaal ontvangen. 

Wanneer u deze categorie selecteert zal ook automatisch de bekkenkaart in het dossier 
getoond worden. Indien er geen keuze voor een categorie gemaakt is bij het inplannen 
van een nieuwe patiënt via de wachtlijst kunt u indien gewenst de bekkenkaart in het 
dossier activeren door bij aanmelding te kiezen voor: bekkenkaart 2017. Belangrijk is dat u 
hierna eenmalig op het tabblad ‘dossier’ klikt. De specialisatiekaart zal dan getoond 
worden. Het heeft de voorkeur om bij het inplannen van de patiënt direct de juiste 
categorie te selecteren. 

Wij adviseren u om dit te bespreken met uw secretariaat, zodat iedereen de juiste 
werkwijze hanteert. U kunt hiervoor het beschikbaar gestelde stappenplan 
downloaden welke te vinden is op pagina 7 van deze release notes.
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Koppelingen  

Update koppeling SpotOnMedics Financieel (Yuki)

Op het versturen van gegevens naar SpotOnMedics Financieel zat een maximum van 1000 
transacties per dag (daily limit). Dit limiet is nu aangepast. Gebruikers kunnen nu zonder 
maximum hun transacties naar SpotOnMedics Financieel versturen.  

ZorgDNA (QDNA)

De koppeling met ZorgDNA is verder verrijkt met informatie waardoor de 
informatie vanuit het FysioOne PatiëntenDossier nu ook automatisch opgehaald kan 
worden vanuit de QDNA applicatie. Hiermee is de koppeling volledig geïntegreerd en 
kunnen gebruikers hier nu optimaal gebruik van maken. 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. 
 
Meer informatie: http://www.zorgdna.nl/

Huiswerkoefeningen: Physitrack (volledige integratie)

Sinds juli 2015 heeft SpotOnMedics al een koppeling met het huiswerkoefenplatform 
Physitrack. Dit was een eenvoudige SSO (single sign on) koppeling. Nu is Physitrack 
volledig geïntegreerd in het FysioOne Patiënt. Dit levert u als gebruiker veel voordelen 
op. Met deze iFrame koppeling is SpotOnMedics de 3e EPD leverancier van de wereld en 
de 1e EPD leverancier in Nederland die dit levert.

Instructiedocument voor het maken van de koppeling is te vinden op: 
http://support.physitrack.nl/article/178-koppeling-maken-met-spotonmedics

Meer informatie:  
https://www.physitrack.com/spotonmedics
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Update Huiswerkoefeningen: FysioTools (update v2)

In september 2016 is het huiswerkoefenprogramma van FysioTools volledig geïntegreerd 
in het FysioOne PatiëntDossier. Er zijn een aantal gebruiksvriendelijke aanpassingen 
doorgevoerd bij het gebruik van FysioTools. Het kiezen van de begin- en einddatum kan 
nu middels een pop-up kalender. Het aantal herhalingen en het tijdstip worden gekozen 
met een keuze-eenheid.  Ook verschijnt er een melding in beeld indien er geen e-
mailadres beschikbaar is. Er is ook een mogelijkheid om het oefenprogramma te printen.

Meer informatie: http://spotonmedics.fysiotools.nl/

Trauma netwerk

Trauma netwerk heeft SpotOnMedics benaderd en gevraagd haar 
zorgplannen beschikbaar te kunnen stellen aan Trauma netwerken leden. Alle 
zorgplannen zijn geïmporteerd en kunnen beschikbaar gesteld worden aan deze leden. 
Indien uw praktijk lid is van het Trauma Netwerk dan verzoeken wij u vriendelijk om 
contact op te nemen met de helpdesk van SpotOnMedics zodat onze supporters uw 
praktijk toegang kunnen verlenen tot de zorgplannen.  

Meer informatie: http://www.traumanet.nl/
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