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2019…. en van patiënt naar cliënt
SpotOnMedics

Datum: 18 juni 2019 
Waar:    SpotOnMedics Fysiohub 
Wie:     Frans Rientjes - algemeen directeur



20184x in 2018 en al 1x in 2019!
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Businessinnovator

Co-founder en algemeen 
directeur SpotOnMedics

Eerst even kennismaken  
Frans Rientjes

Gedegen ICT expertise en  
changemanagement in accountancy
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Laag 1: software 
en 100% Cloud

Laag 3: big-data & advies

Laag 2: fin. diensten  
(accountancy)

Het SpotOnMedics producten en dienstenmodel
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Agenda 
• De snelheid waarmee dingen veranderen 
• Van patiënt -> cliënt (consument) 
• Praktische voorbeelden 
• Personalized care 
• Praktijk management / Business Intelligence 
• Take home message
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24-uurs economie  
en we moeten van alles…
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De snelheid  
waarmee dingen veranderen in het werkveld…
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Patient wordt client en neemt initiatief! 
Internet, smartphone en always connected 

Vreemd, nee denk aan de gamechangers: GAFAA
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Van patiënt naar… 
cliënt / consument 
hij / zij heeft zich al georiënteerd en is opzoek naar bevestiging en hulp.
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En hoe dan? 
…want zo zijn we niet opgeleid!!
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Traditioneel: opleidingen op vakinhoud  
maar niet op management, ondernemen en hospitality
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Hospitality. 
Volledige klantfocus. 
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Hospitality =  
Volledige klantfocus 

Binnenkort: Whitepaper  
Hospitallity in de  
fysiotherapie praktijk

Formule = Customer Journey
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Volg je passie 
Hoe zit het met de liefde voor het fysiotherapie vak?
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SpotOnMedics 3G-model: 
Goed & Gemak & Geld verdienen 

(duurzaam je verdienvermogen verbeteren)
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Ondernemen: 
• niet alleen verzekerde zorg 
• creëren van nieuwe kansen en benutten 
• als ondernemer je vak en passie uitoefenen



Transformeer van traditioneel naar online,  
doe het niet alleen maar neem je team mee 

Laat de de nieuwe technologie voor je werken, 
sneller, consistent en lagere kosten 
  
Integreer maximaal in je omgeving en ga 
doorlopend opzoek nieuwe omzet en hogere 
doelmatigheid

In drie stappen naar succesvolle praktijkvoering
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Laat techniek voor je werken 
 Smartphone = je mobiele agenda met Google 

routeplanning voor aan-huisbezoek 
 Spraakherkenning in je epd, waarom intikken als 

spreken ook kan 
 Slimme dossiervoering = minder administratietijd 
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Zoek nieuwe omzetstromen!
3. Integreer maximaal in je omgeving













Online afspraken laten inplannen door de cliënt 



Andere mooie voorbeelden: 

- Screenshot van de functie inplannen behandelafspraak via de 
praktijk website voor het 7/24 uur kunnen inschrijven van nieuwe 
klanten.  

Bestaande klanten kunnen via hun online portaal altijd hun 
behandelafspraken zien, nieuwe afspraken plannen  en bestaande 
afspraken verplaatsen. 

Praktijk xyz heeft in korte tijd reeds 400 nieuwe pt afspraken.



Voorbeeld / idee:  

Gebruik van bijzondere 
behandelingen en trainingen.  

Wim Hof methode:  Adem & 
Koude training (reset van body 
en geest met o.a. een ijsbad, 
voeding en mindset training 
 
(Strippenkaart €350,- voor een 
10-weeks trainingspakket) 
  



Andere mooie voorbeelden: 

Gebruik van bijzondere technologie ter ondersteuning van behandelingen. 
Denk hierbij aan:  

Vasoqure: Aanvulling met vacuumtechnologie op fysiotherapie 
behandelingen. Een gecombineerde behandelingen, waarbij de client een 
eigen bijdrage betaald van €15 - €20 per behandeling 

Physitrack: E-consult declareren onder code 1000. Sinds kort kan je 
behandelen en declareren terwijl de patient niet in de praktijk is. 
Beeldbellen therapie! 



Doorpraten over VasoQure?  
Hun ruimteschip staat op de vloer en hun 
specialisten zijn aanwezig voor uitleg



Daarnaast gebruik je het  
Waardecreatiemodel,  

Om je praktijkrendement 
structureel te verbeteren  

Hoe dan:  
- 100% cloud = Google G-suite 
- afspraakbevestigingen = 

reductie noshows 
- minder administratie 
- Online portaal en intake 

vragenlijst = patient included
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Praktijk ondersteunen met Big data 

“Het zorgmodel in Nederland zal zeker tot 2030 veranderen”  
(Citaat van Hoogleraar Evidence-based Physiotherapy. 
Raymond Ostelo in Medisch Ondernemen - jan 2018)  

Wat voor een rol heeft fysiotherapie in de zorg in 2030?
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Zorgvernieuwing 
- Probleem nieuwe behandelmethode staat haaks op het oude 

verdienmodel
- Strategie: Focus moet meer liggen op outcome management 

i.p.v. het volume en winst van aangeboden diensten
- Oplossing: Herstructurering van praktijkprocessen
- Verschillende initiatieven: e-Exercise, Zorg1,  

FysioTopics
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Clinical Intelligence
- Functioneren van de therapeut, praktijk en/of netwerk
- Uniform zorgplan
- Trendanalyse - proactief innoveren
- Kennis-vaardigheden en professionaliteit therapeuten
- Bedrijfsvoering - om te besparen of zelfs indirect te verdienen
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How we do it: operationeel

Bron: SpotOnMedics - niveaus SpotOnMedics Intelligence
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SpotOnMedics Intelligence 
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Intelligence is live & kicking 
- Netwerk is live bij Fysiocare Coöperatie in Gelderland 
- Gesprekken met diverse netwerken 
- Pilot praktijkdashboard 



�42

SpotOnMedics 
Intelligence 
• 3 lagen model 
• Intelligence uitbreiden  

naar FIN-TECH 
• Financieel resultaat 
• Percentages 
• Salarishuishouding 
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Blik in de toekomst 
… Artificial Intelligence (A.I.) - 
Kunstmatige Intelligentie
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Keten  
KetenDatabase

Keten  
BI-Dashboard

Deelnemend 
Praktijk 1 
database

Deelnemend 
Praktijk 2 
database

Deelnemend 
Praktijk 3 
database

Deelnemend 
Praktijk etc. 

database

Belangrijke Vraag:  
 
Van wie is dat GOUD  
dan eigenlijk??? 

Tip: Lees het interviewartikel in Medisch Ondernemen  
over ketendatabases en Intelligence, juni 2019 

“het nieuwe GOUD”





Je opent de weg naar personalized care!
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Experimenteren en onderzoeken… 
anders wordt het gat steeds groter



Elke dag een beetje beter



Toon leiderschap 

Zorg voor een 
heldere visie 

Blijf positief denken 

Samen met je team 

Innovatiekracht 

Kwartiermaken
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“Stop met wachten, de tijd tikt door!  
Begin bij jezelf en start morgen!”

Take home message


