
Is BIG data alleen belangrijk voor de zorgverzerkeraar? 
Of ook voor de praktijk? 

Theater: ‘BiG Data’
Datum: 03 oktober 2019
Tijd: 16:00 - 16:30 uur  

 
Spreker: Sjemaine van Zeeland Medifit Oss BV 



“SAMEN OP REIS”



16:00 - 16:30 uur // Is BIG Data alleen voor de zorgverzekeraars of 
ook bruikbaar in de praktijk? 

● Even voorstellen.

● Waarom Data verzamelen een toevoeging is voor het operational 

Management/bedrijfsvoering.

● Voorbeelden: Wat kun je doen met de data in de praktijk. 

● Ketendatabase.

● Vragen?  



Delen op social media? We like!!!

SpotOnMedics
Dataindepraktijk



Even voorstellen

● Sjemaine van Zeeland 

○ Mede-eigenaar Medifit Oss BV 

○ 24 medewerkers 

● Master Sport en Master Manueel Therapeut

● Karakter coach bij de Karakter faculteit

● Consultancy op praktijken op het gebied van kwaliteit/certificeringen 

en operationeel management

● Docent opleiding bedrijfsvoering in de fysiotherapie 

● BI tool pilot gedraaid met SOM



Waarom data verzamelen een toevoeging is voor de 
bedrijfsvoering

● Inzicht in wat de prestaties zijn van de medewerkers, waardoor je 

bepaalde keuzes kunt maken. 

● Inzicht in waar je nog op kunt sturen. 

● In kaart brengen hoe de praktijk er op bepaalde vlakken voor staat. 

● Verbeteren van de primaire processen.

● Makkelijk inzicht of je op koers ligt mbt certificeringen.



Voorbeelden: Wat kun je doen met de data in de 
praktijk. 

● Inzicht in wat de prestaties zijn van de medewerkers. 

● Diagnose codes 

● Behandelgemiddelde 

● Gebruik van klinimetrie en de verbetering daarvan 

● Gebruik van richtlijnen/zorgplannen

● CQ index wel of niet verstuurd 

● Dossiers ingevuld 



Voorbeelden: Wat kun je doen met de data in de 
praktijk. 

● Inzicht in waar je nog op kunt sturen. 

● Waar de verwijzingen vandaan komen 

● Patiëntenpopulatie verzekeringsgrondslag maar ook 

leeftijd

● Wel of niet meegaan met certificeringen 



Voorbeelden: Wat kun je doen met de data in de 
praktijk. 

● Makkelijk inzicht of je op koers ligt mbt certificeringen.

● Aantal zorgplannen, uitgezette vragenlijsten, dossiers 



Ketendatabase 

● Vergelijken van gelijkgestemde praktijken.

● Data die uit 1 systeem komt waarvan je zeker weet dat deze 

klopt. 

● Onderhandelingen met zorgverzekeraars waarbij als keten je 

eigen voorwaarden kunt opstellen.



Vragen? Reacties? Suggesties?



Nog even resumé...

● Er is veel wat je uit de data kunt halen.

○ inzicht in de prestaties van de collega’s

○ inzicht in primaire processen 

○  in kaart brengen hoe de praktijk er voor staat 

● Met z’n alle data verzamelen maakt je sterk richting de 

zorgverzekeraars.



Take Home Message: 

“Bekijk alle data die al in je systeem 
aanwezig is eens op een andere manier”
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nog even borrelen?


