
Product release 2019-2020 

Datum: 03 oktober 2019 
Tijd: 17.15 - 17.45 uur  

Theater: plenair, main stage 
 

Spreker: Nicole Bremer, SpotOnMedics



PRODUCT RELEASE 

Als Product Manager van SpotOnMedics is Nicole doorlopend 

bezig met ons product. Dat betekent het beheren van het 

platform in zijn huidige staat, maar ook het continu nadenken 

over nieuwe innovaties in FysioOne. Wat zijn de belangrijkste 

punten uit de release 2019? En welke innovaties staan op de 

planning voor 2020? 

2019 - 2020

NICOLE BREMER
Productmanager, SpotOnMedics 17:15 - 17:45

Even voorstellen



2019



Online inplannen widget

Via eigen praktijkwebsite de patiënt rechtstreeks laten inplannen 

in de agenda van de therapeut.  

Therapeut bepaalt zelf de beschikbaarheid in zijn rooster. 

Patiënt kan in bestaand traject inplannen via zijn portaal.





48 
widgets in 

gebruik

3785 
afspraken 
ingepland



SpotOnMedics Intelligence



Ruim  
1 miljoen 
dossiers

1 jaar 
ontwikkeltijd

Clinical 
dashboard



SpotOnMedics Academy 2.0



8 
caps

600 
studenten

87 
masterclasses



Academy Caps



Backoffice (t/m september 2019)

5.973 tickets 
afgehandeld

± 900.000 
documenten  
verwerkt in 

Yuki 

18.400 
salarisstroken 

verwerkt



2020



SpotOnMedics Intelligence



● Intelligence Clinical 

● Intelligence Financial 

● Audit Dashboard 

● Zorgproducten Dashboard 

● Keten Dashboard 

SpotOnMedics Intelligence



Vernieuwde management rapportages in FysioOne



Vernieuwde management rapportages in FysioOne



Landelijke database fysiotherapie versie 7.0

● Specificaties ontvangen (sept. 2019) 

● Inventariseren werkzaamheden (okt. 2019) 

● Implementeren in FysioOne (nov/dec. 2019) 

● Aanlevering op versie 7.0 (jan 2020)



Administratieverlichting

● Implementatie verslagleggingsrichtlijn 2019 

● DCSPH codelijst per 2020 

● Google speech 

● Ondersteuning door kunstmatige intelligentie in het dossier 
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Administratieverlichting

● Secretaressedag items 

○ Optimaliseren werkproces in FysioOne  

● ZorgDomein 

○ Rechtstreeks ontvangen van verwijzing 

○ Verwijzing automatisch in het dossier 

● Fitness registratie, abonnementen en facturatie 



De praktijkhouder

De therapeut

De secretaresse



De praktijkhouder

De therapeut

De secretaresse



De praktijkhouder

De therapeut

De secretaresse



De patiënt - de klant





Patiënt en FysioOne

● Patiëntenportaal 

● FysioOne App of PGO 

● Gebruiksvriendelijkheid van vragenlijsten / klinimetrie 

● Afspraken in eigen beheer: zelf maken, wijzigen, annuleren 

● Betalen via online facturatie 
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Wat gaan we verder doen?

● Voorbereiden platform Landelijke Infrastructuur 

● Specialisatiekaarten update 

● Verdere optimalisatie van platform 

● FysioOne 

● Koppeling met Financieel/Yuki - Pijnlijst, Kasboek 

● Updaten koppelingen business partners / externe partijen 

● Jaarovergang 

● Contractposities, tarieven, zorgspecifieke eisen 



Hoe komen wij aan deze wijsheid?

● Gebruikersoverleg met diverse netwerken 

● Specialisatiekaarten taskforce 

● Secretaressedag 

● Richtlijn 2019 - VvAA sessies 

● Informatieberaad - Ministerie van Volksgezondheid 

● KNGF Leveranciersbijeenkomst 



Wie is jullie Key User in de praktijk?

● Release notes 

● Serviceberichten lezen 

● Gebruiken jullie alle slimmigheden? 

● Stel de Key User aan in de praktijk 
https://academy.spotonmedics.nl/template-taken-en-verantwoordelijkheden-van-een-key-user/ 



Einde presentatie van productmanager Nicole



Einde van het inhoudelijke gedeelte van het event!

Afsluiting door algemeen directeur Frans Rientjes



Namens ons team en partners, dank voor uw komst!







Blijf
t u

 ook  

even borre
len?


