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THEATER

Met de complexiteit en exponentiële 
groei van data kan met SpotOnMedics 

Intelligence op eenvoudige wijze inzicht 
verkregen worden in de 

behandelprocessen in de praktijk. 

Big Data

MONIQUE RIENTJES
SpotOnMedics

14:30 – 15:00

Hi, welkom bij deze masterclass!



Delen op social media? We like!!!

SpotOnMedics
Intelligence

Big data



Wat kunt u van deze sessie verwachten?

● Zorgvernieuwing en exponentiële groei van data

● Model zorgvernieuwing SpotOnMedics

● SpotOnMedics Intelligence & FysioOne

● Demonstratie SpotOnMedics Intelligence

● Masterclasses SpotOnMedics Intelligence



Complexiteit, exponentiële groei data en zorgvernieuwing

● Laatste 20 jaar digitalisering van de gezondheidszorg

● Toename hoeveelheid data en verschillende data bronnen

● Zorgmodel blijft in NL tot 2030 veranderen (Bron: Medisch Ondernemen – januari 2018)

● Zorgvernieuwing vraagt om herstructurering 

van praktijkprocessen

● Value Based Healthcare

● Zorgstrategie stimuleert efficiëntie, 

transparantie en innovatie in de zorg. 



EPD’s en SpotOnMedics Intelligence

● Complexiteit data

● Gebrek aan snelheid van elektronische patiënten 

dossiers

● Geen goed overzicht door losse data analyses

● Query based beperkingen

● Tijdsintensief voor het documenteren van 

gemaakte analyses



● EPD = verslagleggingstool

● Analyseren praktijk en/of 

netwerk data steeds 

belangrijker

● Data analyse tools 

vereist

Samen met SpotOnMedics Intelligence naar de toekomst

Model zorgvernieuwing SpotOnMedics



SpotOnMedics Intelligence: niveau 1



THEATER

Wat kun je doen met de data die 
je verkrijgt uit FysioOne en de BI 
tool binnen jouw eigen praktijk 

om zo de bedrijfsvoering te 
verbeteren.

Big Data

SJEMAINE VAN ZEELAND
Medifit Oss BV

16:00 – 16:30

Hi, welkom bij deze masterclass!



SpotOnMedics Intelligence: niveau 2



THEATER

Samenwerking in de regio. Eigen 
regie, doorlopend werken aan 

verhoogde efficiency en betere 
zorgresultaten staan hierbij 

centraal.

Bestemmingen

HANS NIJHOFF
Bestuursvoorzitter Fysiocare Coöperatie

15:30-16:00

Hi, welkom bij deze masterclass!



SpotOnMedics Intelligence: niveau 3

Bench
marki

ng



Qlik | Data analytics for Modern Business Intelligence

● Technologie van Qlik

● Visionair in het GartnerGroup

Magic Quadrant leader voor 

Analytics en B.I. solutions.  



Seeing the whole story

● Andere manier van kijken naar data

○ Query based

○ Associatieve modellen

● Ontdek het hele verhaal van de patiënt

● Extra tools om data vast te leggen en te 

presenteren. 

Query based tools

Qlik’s associative model



Clinical, Financial, Demographic Intelligence



SpotOnMedics Clinical Intelligence

● Value Based Healthcare

○ Reduceer kosten

○ Manage outcome resultaten

● Reduceer variatie

○ Verhoog de effectiviteit

○ Verhoog de kwaliteit

● Creëer een leeromgeving

○ Professionele ontwikkelingen en vaardigheden team therapeuten

○ Produceer voorspellende uitkomsten



THEATER

Big data geeft inzicht in het functioneren 
van de fysiotherapeut, de praktijk en de 
Bench omgeving. Wat kan de individuele 
therapeut en het praktijk management  

hieruit aflezen. 

theaternaam

DRS. HAN  KINGMA
HealthCare Auditing

15.00 – 15.30

Hi, welkom bij deze masterclass!



Demonstratie SpotOnMedics Intelligence



SpotOnMedics Intelligence On The Road

● Aan de slag zonder IT-achtergrond

● Masterclasses SpotOnMedics Intelligence

● Elk kwartaal in de regio

● Start 2019 Q4

○ Gelderland

○ Zuid-Holland (Eindhoven)

○ West-Holland



Vragen? Reacties? Suggesties?



Nog even resumé...

● Werken aan de zorgvernieuwing met eigen praktijkdata

● Op reis naar de toekomst vereist nieuwe technologie

● SpotOnMedics Intelligence voor praktijk, netwerk en landelijk niveau

● Onder begeleiding van SpotOnMedics werken aan de toekomst



Take Home Message: 

“ The goal is to transform data into
information, and information into insights. 



Blijft
 u str

aks o
ok

nog even borre
len?


