
Webinar: De verbinding tussen FysioOne 
en SpotOnMedics Intelligence

Sprekers: Maurice van Dooren, Monique Rientjes

Welkom!

Tip: na afloop ontvangt u automatisch een opname van dit webinar.



DIRECT INSCHRIJVEN

Maurice van Dooren
SpotOnMedics

Hi, welkom bij dit webinar!

Monique Rientjes
SpotOnMedics



● Hoe langt duurt dit webinar?

● Is vragen stellen mogelijk?

● Horen of zien wij jullie?

● Wordt het opgenomen > Ja, zie > https://academy.spotonmedics.nl/webinar-archief/

● Zijn er hand-outs beschikbaar? Ja, zie > https://academy.spotonmedics.nl/webinar-archief/

● Webinar wordt verzorgd in een demonstratie omgeving i.h.k.v. informatiebeveiliging

Heb je iets te drinken? Een goede verbinding? Voldoende batterij? Let’s go!

https://academy.spotonmedics.nl/webinar-archief/
https://academy.spotonmedics.nl/webinar-archief/


● Gebruikers van FysioOne die interesse hebben in 

SpotOnMedics Intelligence, en praktijken die 

FysioOne en Intelligence al gebruiken en een 

opfriscursus kunnen gebruiken. 



Wat is een key-user?

● Operationeel aanspreekpunt vanuit de praktijk (vanuit het 

team) over de SpotOnMedics producten- en diensten

Belangrijkste taken? Onder andere:

● Bewaakt het implementatietraject en creëert een veilige 

setting voor de praktijk

● Klankbord voor de praktijk en SpotOnMedics

● Volgt nauwlettend nieuwe software updates van 

SpotOnMedics en kijkt welke updates doorgevoerd 

kunnen worden in de praktijk Voor meer informatie klik hier:

https://academy.spotonmedics.nl/handleiding/toolkit-om-te-starten-e-mailsjablonen/#wie-wordt-de-key-user-in-mijn-praktijk


● Inzicht geven in de relatie tussen 

SpotOnMedics FysioOne en SpotOnMedics 

Intelligence

● Inzicht geven in de positie van SpotOnMedics 

Intelligence ten opzicht van de 

managementrapportages in FysioOne



1. Maakt u al gebruik van SpotOnMedics 

Intelligence?

2. Stelling: big data is 'ONS' nieuwe goud voor de 

toekomst.



Wat gaan we 
bespreken?

01

02

03
04

05

06

Analyseren van de 
data
Wanneer in FysioOne, 
wanneer in Intelligence?

05 Configuratiemogelijk-
heden FysioOne

06 Casuïstiek

Gezondheidszorg 
van de toekomst

SpotOnMedics 
Intelligence

Data FysioOne - 
Intelligence

Waar komt de data 
vandaan?

Welke informatie is er 
beschikbaar in FysioOne en 

Intelligence?



Op naar de inhoud
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Gezondheidszorg van 

de toekomst



De gezondheidszorg van de toekomst

● Medical applications of nanotechnology (Cornell University New York)
● CRISPR Gene editing - key tool voor de gezondheidszorg in de toekomst
● Brain-machine interface (Kyoto’s Advanced Telecommunications Research Institute)
● Exoskeletons en verbeterde protheses
● Online begeleiding van patiënten (Physitrack) 



Digitale transformatie biedt ons de mogelijkheid om 
patiënten beter te kunnen behandelen en te monitoren. 

Enkele voordelen van de digitale transformatie is onder 
andere het verbeteren van de efficiency en het verlagen van 
de kosten >> value based healthcare.

Het aanbieden van de juiste behandeltrajecten aan de juiste 
type patiënt zorgt ervoor dat er enkel meer tijd besteed 
wordt aan patiënten die het nodig hebben, waar andere 
patiënten meer profijt kunnen hebben van smart 
healthcare. 

Maar hoe kunnen wij onderzoek doen naar 
efficiency, en bijvoorbeeld de inzet van 
nieuwe technologische ontwikkelingen 
monitoren?



● EPD = verslaglegging stool

● Analyseren en data gestuurde beslissingen 

maken steeds belangrijker

● > Analyse tool vereist:

SpotOnMedics Intelligence

Model zorgvernieuwing SpotOnMedics (bron: SpotOnMedics)
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SpotOnMedics Intelligence

Waar komt de data vandaan?
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● Data is gebaseerd op wat er is 
vastgelegd in FysioOne. 

● Op dit moment wordt er 
inzicht verkregen in data met 
3 verschillende dashboards:

○ Clinical Intelligence
○ Kwaliteitsdashboard
○ Covid-19 dashboard



SpotOnMedics Intelligence ● Data is gebaseerd op wat er is 
vastgelegd in FysioOne. 

● Ketendatabase verzameld alle 
benodigde informatie vanuit 
de daaraan gekoppelde 
individuele databases

● SpotOnMedics Intelligence 
visualiseert de data van het 
netwerk vanuit de 
ketendatabase.

● Samenwerken aan nieuwe 
zorgprotocollen en efficiënte 
zorg in de regio. 
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Data FysioOne - Intelligence 





Om kwaliteit binnen de praktijk te optimaliseren of te waarborgen is het van groot belang om 
continu de kwaliteit te controleren. Data analytics biedt de mogelijkheid om patronen te 
ontdekken en abnormaliteiten te traceren. Hiermee wordt het bijhouden van verschillende 
excel sheets overbodig en worden patronen op eenvoudigere wijze ontdekt. Met behulp van 
conformiteits controles kan kwaliteit gerichter bestudeerd worden en variëteiten nader 
onderzocht worden. Een bijkomend voordeel van data analyses in SpotOnMedics Intelligence 
is dat de controle uitgevoerd wordt over alle beschikbare data. Dit geeft een beter beeld van 
de daadwerkelijke processen binnen de praktijk in vergelijking met het uitvoeren van 
steekproeven. 
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Gegevensverzamelingen FysioOne en SpotOnMedics Intelligence (bron: SpotOnMedics)



04
Analyseren van data
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Gegevensverzamelingen FysioOne en SpotOnMedics Intelligence (bron: SpotOnMedics)



● Praktijkvariatie: spiegelinformatie netwerk (figuur 1)

● Praktijkvariatie: doelmatigheid (figuur 2)

Figuur 1: spiegelinformatie netwerk Figuur 2: doelmatigheid praktijken (Value based healthcare)
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Gegevensverzamelingen FysioOne en SpotOnMedics Intelligence (bron: SpotOnMedics)



● Dossiervoering praktijk en therapeuten (figuur 1)

● Gegevensverzameling klinimetrie praktijk en therapeuten (figuur 2)

Figuur 1: dossiervoering praktijk Figuur 2: gegevensverzameling (klinimetrie)
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Gegevensverzamelingen FysioOne en SpotOnMedics Intelligence (bron: SpotOnMedics)



In SpotOnMedics zijn er diverse overzichten beschikbaar om op 

detailniveau data te bekijken:

● Verslaglegging Proces

● Declaratieproces

● Zittingen & Omzet

● Urenregistratie per therapeut

● Groepen bezetting



Waar?: patiëntendossier - statusoverzicht









Fases data analytics in FysioOne en SpotOnMedics Intelligence (bron: SpotOnMedics)
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Configuratie 

mogelijkheden FysioOne



Resultaat

1

2

Uniforme data

Selectiemogelijkheden



Hoe maak ik optimaal gebruik 

van SpotOnMedics Intelligence?

Hoe kan ik FysioOne hiervoor 

het meest efficiënt inrichten?



Welke instellingen in de 

configuratie van FysioOne 

kunnen hiervoor ingericht 

worden binnen de praktijk?



Verslaglegging



1
2
3

Categorie

4
5

Klinimetrie preset

Profiel

Onderzoeksplan

Zorgplan

Automatische flow



Automatisering EPD

Bekijk de webinar terug op:

https://academy.spotonmedics.nl/webinar-archief/
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Casuïstiek



1. Worden de juiste rubrieken gebruikt bij de categorie lage rug patiënten (denk aan diagnosecode, 
zorgplannen, profielen)?

2. Komt er therapeut variatie voor bij deze groep patiënten? 
a. Bestaat er variatie in behandelgemiddelden?
b. Bestaat er variatie in klinimetrieverbetering?
c. Kan er een correlatie gevonden worden tussen de klinimetrieverbetering en het 

behandelgemiddelde?

3. Welke meetinstrumenten worden er gebruikt bij lage rug patiënten?

06



1. Heeft u een beter beeld gekregen bij de 

noodzaak van analysetools in de toekomst?



● Key-user in de praktijk aangesteld? →

● Releasenotes → nieuwsbrief

● Academy 24/7 beschikbaar

https://spotonmedics.us5.list-manage.com/subscribe?u=13202df09557d11764666720f&id=05bf42be21
https://academy.spotonmedics.nl/handleiding/toolkit-om-te-starten-e-mailsjablonen/#wie-wordt-de-key-user-in-mijn-praktijk


Na het afsluiten van het webinar komt 
er automatisch een enquête formulier 
naar voren. Wilt u deze s.v.p. invullen?



Bekijk het complete webinarprogramma
op Academy.SpotOnMedics.nl/webinars

Tot ziens!


