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Welkom, ook namens al onze partners!





FRANS RIENTJES
Algemeen directeur, SpotOnMedics

Even voorstellen

WELKOM EN OPENING
Gebruikersevent 2019 

Samen op reis naar de toekomst

13:00 - 13:30



Huishoudelijke zaken 

● Er worden foto en video opnames gemaakt gedurende de dag; 

● Wifi netwerk van Van der Valk is beschikbaar; 

● Alle presentaties worden achteraf met u gedeeld; 

● Social Tags: #SpotOnMedics #Fysiofuture; 

● Toegevoegde sessie voor Fys’Optima / InPraktijk leden; 

● Maak er een leerzame dag van.



Ook grote en gerenommeerde partijen zijn kwetsbaar! 

Vooruitkijken, anticiperen en verbeteren zijn doorlopend nodig. 



Ook grote en gerenommeerde partijen zijn kwetsbaar! 

Vooruitkijken, anticiperen en  verbeteren  zijn doorlopend nodig 

Met SpotOnMedics als “reisleider” naar verschillende 

duurzame bestemmingen voor je praktijk.



Samen op reis om anderen een betere toekomst te geven 
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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



SpotOnMedics / missie en visie 
• SpotOnMedics is, in samenwerking met haar partners, de businesscoach voor 

de fysio- ondernemer waarbij we niet alleen informeren maar ook 

daadwerkelijk naast de ondernemer staan om het meeste uit de onderneming 

te halen op het gebied van geleverde zorgkwaliteit, doelmatigheid, efficiency en 

rendement. We zijn de adviseur, de helpende hand en de stok achter de deur. 

• SpotOnMedics is de reisleider en verbindende fysio-hub.  

We brengen partijen bij elkaar en helpen hun diensten te  

verbreden en verduurzamen.



De snelheid  
waarmee dingen veranderen in het werkveld is erg hoog



Patiënt wordt client en neemt initiatief 
Internet, smartphone en always connected 
Vreemd, nee denk aan de gamechangers: GAFAA



Enkele feiten en cijfers over SpotOnMedics (1) 

• In 2018 brede klanttevredenheid gemeten: de 0-meting,  

eind 2019 organiseren we opnieuw een tevredenheidsmeting 

• # therapeuten op platform = 4.000 

• # therapeuten nu in overstap (komende maanden 2019)  = 750 

• # medewerkers = 38 

• 80% van ons team werkt aan de delivery van vandaag



Enkele feiten en cijfers over SpotOnMedics (2) 

• ABN Masterclasses in 2018 en 2019 samen met KNGF, ZorgDomein 

en Physitrack succesvol uitgevoerd voor honderden fysio’s; 

• NEN7510 en ISO27001 certificering wederom succesvol doorlopen; 

• Beschikbaarheid platform afgelopen jaar op SLA niveau > 99,95% 

De verstoring op 17-06-2019 was het gevolg van een dDos aanval 

op het KPN cybercentrum.



Enkele feiten en cijfers over SpotOnMedics (3) 

2011                   2015                               2019

220 M

495 M

1800 M

2

2

2



 

1) een apparaat dat deel uitmaakt van de 

infrastructuur van een netwerk  

  

2) een plaats waar data van verschillende 

bronnen samenkomt, en van daaruit weer naar 

verschillende richtingen wordt doorgestuurd 

  

3) een luchthaven waar vliegtuigen bijtanken en 

passagiers overstappen op andere vluchten 

4) een plek waar fysio’s samen  

leren en vernieuwen  

SpotOnMedics  

FysioHub 



19

Van patiënt naar… 
cliënt / consument 

hij / zij heeft zich al georiënteerd en is opzoek naar bevestiging en hulp.
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Volg je passie 
Het start immers met je liefde voor het fysiotherapie vak 

en combineer dit met:  

1) ondernemerschap,  

2) hospitallity en  

3) marketing.
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Laat techniek  
je zoveel mogelijk helpen 
•  Volledig in de cloud; 
•  Online inplannen van afspraken door patiënten via de praktijkwebsite; 
•  Spraakherkenning in je epd, inspreken als het kan; 
•  Slimme dossiervoering, spaart tijd. 



Innovaties en resultaten (1) 

• Integratie Yuki boekhouden (3e jaar op rij Award nominatie) 

• In 2019 wederom bezocht door een groep van Belgische 

accountantskantoren die op zoek zijn naar innovaties in NL. 

• SpotOnMedics is een voorbeeld voor focus benadering en 

integratie van het bedrijfskernproces en de boekhouding. 

• Meer en betere communicatie (serviceberichten)  

• Events en masterclasses



Innovaties en resultaten (2) 

•  Inplannen in behandelagenda via praktijk website door patiënten en clienten; 

•  ZorgDomein integratie; 

•  Doorlopend leren, Academy 2.0 en integratie met het FysioOne platform.



Innovaties en resultaten (3) 

• SpotOnMedics Intelligence



Zorg wordt complexer, dynamischer en vraagt meer analyse 

ondersteuning om de juiste keuzes te maken! 

Dit vereist nieuwe tools die helpen bij het analyseren van je 

praktijksituatie op basis van je eigen actuele data en data uit andere 

externe bronnen die iets over je praktijk omgeving vertellen!  

1) Clinical, 2) Financial en 3) Omgeving & demografie.

De juiste analyse tools voor > 
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Qlik technologie als basis voor  

SpotOnMedics Business Intelligence en analyse tool



Gartner Group plaatst Qlik  
al 9 jaar op rij als leader in  

haar Magic Quadrant



Business Intelligence gaat ons 

helpen in het herkennen van  

patronen; 

Slimme auto’s lezen verkeersborden 

Slimme camera’s weten dat je belt 

in de auto; 

en slimme epd’s krijgen een 

voorspellende waarde.
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•  Van Praktijkdata naar  

regionale dataverzameling; 

• Fysiocare voorbeeld [2018]  

krijgt navolging; 

• Samen sterk in de regio; 

• Tijdpad (2019-2020)!

Fysiocare
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Innovaties en resultaten (2) 
 Van Praktijkdata naar  

Regionale dataverzameling 

Fysiocare voorbeeld [2018]  
krijgt navolging. 

Samen sterk in de regio!  

Tijdpad (2019-2020)

SpotOnMedics

VvAA

Countus

AccountAnders

Accoutantskantoren willen koppelen met  

SpotOnMedics en FysioOne. 

Hiervoor is een speciaal certificerings- 

programma ontworpen, waarbij FysioOne  

gestimuleerd wordt en lokale accountancy  

en adviesdiensten door aangesloten  

partnerkantoren verzorgd kan worden. De yuki sleutel is verkocht?! 

Onzin, we worden herkent als trendsetter in  

de markt en onze omgeving reageert hierop.  

.

Innovaties en resultaten (4) 
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Tot slot… Let op > 
Informatiebeveiliging 
Advies: 100% cloud 

Gebruik: Het AVG register in FysioOne 

Activeer: 2 Laags Authenticatie  

(nu 49% op praktijk level, en 75% op therapeut level) 



Toelichting op programma (door Frans Rientjes)

● Het event is volop gestart, eerst tijd voor een kop koffie en wat lekkers; 

● Theaters en 3 parallel sessies; 

● FysioHub; 

● Genius Room; 

● Vanaf 16.30 uur opnieuw plenair voor:  

● Toekomstbeeld van zorglandschap 2019-2025 

● FysioOne Productroadmap 

● Beats, bites en after party 

● Extra sessie voor Fys’Optima/InPraktijk leden. 





Theater: Bestemmingen
14.30                                  15.00                             15.30                               16.00

PAUZE



Theater: Praktijk en bedrijfsadvies
14.30                                  15.00                             15.30                               16.00

PAUZE



Theater: Big Data / business intelligence
14.30                                  15.00                             15.30                               16.00

PAUZE



Theater: Sales en marketing
14.30                                  15.00                             15.30                               16.00

PAUZE



Theater: Secretaresses only
14.30                                  15.00                             15.30                               16.00

PAUZE



Theater: Business cases
14.30                                  15.00                             15.30                               16.00

Extra sessie 

voor  

FysOptima en  

Inpraktijk leden

PAUZE



Theater: Overstappen
14.30                                  15.00                             15.30                               16.00

PAUZE



Theater: Plenair
16.30                                              17.00                                            17.30                



Theater: Borrel / Fysiohub / Genius room
17.30                                                                                                                 19.00



Fasten your seatbelts!

Tip; Maak en rondje op de Fysiohub en spreek 

met de partners hoe zij je kunnen helpen in de te 

maken reis met je praktijk naar de toekomst. 

Maak er een waardevolle dag van. 



Keynote Speaker / Egge van der Poel 



14:00 - 14:30


