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● SpotOnMedics, wie zijn we?

● Het implementatie traject





G2



SpotOnMedics is op een missie om praktijken te transformeren van 
traditioneel naar digitaal werken met inzicht in hun positie in termen van 
kwaliteit, agenda bezetting en declaratieverwerking, patiëntendossiers, 
praktijkmanagement en financieel resultaat.



In de periode 2006 t/m 2010 verzorgde wij voor 
diverse opdrachtgevers een accountancy 
productiestraat inclusief het jaarrapport. Eén van 
deze opdrachtgevers was VvAA die een deel van 
zijn opdrachten uitbesteedde. In die periode 
werden er 1000 administraties gevoerd voor de 
VvAA.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden 
voor VvAA was er een fysiotherapie 
praktijkeigenaar (Mark Batenburg) die graag 
wilde praten over zijn eigen praktijk en het 
managen hiervan. 



De markt heeft behoefte aan een All-In-One 
platform dat veel tijd, energie en onnodige kosten 
bespaart. Na vele vergaderingen, koffie en thee 
kwamen we bij een verrassend eenvoudige 
observatie. Praktijken willen niet meerdere 
traditionele softwaretools aan elkaar knopen en 
eigen managementoverzichten in Excel maken. 

Praktijken met een integraal instrumentarium 
waarmee de dagelijkse werkzaamheden 
ondersteund worden en de praktijk gemanaged 
kan worden in alle facetten.



Het begon met het ontwikkelen van een nieuwe 
manier door het herontwerpen van de primaire 
processen en ze te integreren met financiële 
diensten. 

Het creëren van een online kwaliteitsmanagement 
systeem, agenda-, declaratie- en dossier modules 
die geïntegreerd zijn met moderne oplossingen voor 
de praktijkboekhouding, personeelsadministratie en 
salarisverwerking.

Lancering: FysioOne Agenda
Lancering: FysioOne PatiëntDossier







● Afbeelding kantoor







OVERSTAPPEN



> 100 
praktijken 

begeleid bij 
de overstap

1500 nieuwe 
therapeuten 

op het 
platform

Gemiddelde 
duur 

4-6 weken



● Veranderen is spannend….

★ “Pietje maakt al 20 jaar gebruik van Intramed (patronen)
★ “Jantje wordt op omzetbasis betaald en heeft geen zin om ‘gratis’ te gaan werken
★ “Ik kom net uit de kosten. Er zit echt geen marge op het tarief om de therapeuten 2 uur per 

week de tijd te geven voor administratie’
★ “Als ik niet voldoe aan de eisen dan verlies ik mijn plusstatus” 
★ “Dat dit al de 3e overstap is en elke keer mis is gegaan

”Laten we het voorspelbaar maken”



● Controle teruggeven aan de praktijk → “In control”

● Verminderen van de stress van het overstappen



● De praktijk “veilig” begeleiden van A naar B

○ Overbrengen van kennis en vaardigheden

○ Begeleiden van het proces 

○ Helpen bij het veranderen







● Aanspreekpunt voor de praktijk over FysioOne

● Aanspreekpunt voor SpotOnMedics

● Is op de hoogte van de laatste wijzigingen in SpotOnMedics

● Houdt het team op de hoogte van wijzigingen en/of 

functionaliteiten binnen SpotOnMedics

● Beheren whatsapp groep



1. Opstart gesprek 

2. De planning opstellen

3. De data conversie

4. De inrichting op de praktijk

5. De training op de praktijk

6. De zandbak omgeving

7. De proeve van bekwaamheid (online examen)

8. De GO live dag

9. De nazorg

10. De declaratie begeleiding

11. De overdracht aan het Klant Contact Center

12. De evaluatie



1. De opdrachtverstrekking 

2. Uw vaste data specialist (converteur)

3. De data voor de proefconversie

4. De proefconversie uitvoeren

5. De proefconversie uitleveren

6. De akkoordverklaring

7. De data voor de definitieve conversie

8. De definitieve conversie uitvoeren

9. Check, check, dubbelcheck

10. De definitieve conversie uitleveren

11. De bevindingen controleren en reclameren

12. De conversie is afgerond







plaats hier je logo

Tijdens deze sessie kunnen we niet alles aan jullie laten zien wat we 

graag willen laten zien. Daarom brengen we graag persoonlijk een 

bezoek aan jullie praktijk, zodat we een op maat gemaakte 

demonstratie voor jullie praktijk kunnen verzorgen en verder kunnen 

praten over jullie specifieke wensen.



“ Wacht niet op het perfecte moment, neem 
het moment en maak het perfect”




