
Webinar: Checklist van instellingen in FysioOne

Datum: 12/05/2020
Tijd: 13:00 – 14:00 uur 

Sprekers: Maurice van Dooren, Niels Rientjes

Welkom!

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



DIRECT INSCHRIJVEN

Maurice van Dooren
SpotOnMedics

Hi, welkom bij dit webinar!

Niels Rientjes
SpotOnMedics



Voordat we beginnen

● Hoe langt duurt dit webinar?

● Is vragen stellen mogelijk > Nee, stuur uw vragen aan support@SpotOnMedics.nl 

● 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.k.h.v. informatiebeveiliging

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

mailto:support@SpotOnMedics.nl
https://academy.spotonmedics.nl/webinar-archief/
https://academy.spotonmedics.nl/webinar-archief/


Voor wie?

● Het secretariaat, praktijkhouders, key-users en 

kwaliteitsmanagers die efficiënter willen werken 

met het FysioOne platform



“Key-user, een belangrijke schakel binnen de praktijk”

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


Doel van het webinar

● Aanreiken van een model om uw FysioOne 

praktijkomgeving te controleren op optimale 

configuratie en gebruik. 



Verloop van de webinar

● Uitleg Product - Proces - Persoon model vanuit de presentatie

● Bespreken van de verschillende checkpoints in FysioOne

● Deze checkpoints zijn na te lezen in de powerpoint die aan wordt gereikt 

tijdens of na de webinar. 



Op naar de inhoud



Introductie

● Achtergrond in de Fysiotherapie

● Sinds 2017 werkzaam bij SpotOnMedics

● Gestart als Implementatie Consultant

● Tegenwoordig werkzaam als coördinator 

van het implementatieteam voor 

FysioOne, Financieel, Personeel en 

Intelligence



Implementatie werkzaamheden

● Begeleiden van praktijken bij de overstap naar FysioOne.

● Bieden van diverse trainingen zoals abonnementen begeleiding of 

inrichting online inplannen. 

● Verdieping- en sparring op en met de praktijk. 



Wat gaan we bespreken?

● Uitleg van het Product - Proces - Persoon model

● Bespreken van de verschillende checkpoints:

○ Omgevings Instellingen

○ Agendaplanning

○ Prestatiecodes

○ Communicatie middelen naar de patiënt

○ Automatische flow

● Controle van het gebruik

○ Clientendatabase

○ Statusoverzicht 

○ Managementrapportages



Product - Proces - Persoon model

● Het model heeft zijn oorsprong in 1964 en dient als 

model voor het creëren van verandering in 

organisaties

● In jaren 90 is het bekender geworden door schrijver, 

computer security en privacy specialist Bernd 

Schneier. 

● Het model wordt ook wel de Golden Triangle 

genoemd

● 3 Pijlers: Product - Proces - Persoon



Product

● Beschikbare functionaliteiten binnen het FysioOne platform

● Geactiveerd binnen uw FysioOne omgeving



Proces

● De manier van werken binnen de praktijk.

● Samenhang tussen de beschikbare functionaliteiten.

● Automatisering



Voorbeelden processen in de praktijk



Persoon

● Het gebruik door de gebruiker. 

○ Patiënt

○ Secretariaat

■ Front office

■ Back office

○ Therapeut

○ Kwaliteitsmanager

○ Praktijkhouder

○ Dashboard Specialist - Data scientist? 



Controle op de configuratie



Omgeving instellingen
Configuratie - Algemeen - Algemeen - Omgeving instellingen

Wachtlijst - Agenda - declareren:

● Abonnementen inschrijvingen actief

● Standaard DTF bij nieuwe inschrijving

● Ruimtebeheer

● Apparaatbeheer

● Afspraak toevoegen blokkeren bij nieuwe melding

● Geen dubbele BSN toestaan

● Cliënten verwijderen en exporteren toestaan

● Trajecten automatisch sluiten na x periode

● Screening zonder intake niet toestaan

● Afspraakbevestiging automatisch aan

● Afspraakherinnering versturen

● Afspraak invoeren buiten AV forceren

Patiëntendossier / Verslaglegging:

● Intake vragenlijst online naar cliënt

● Richtlijn 

● Aantal weken tussen de evaluaties

● Aantal weken voor signaal dossier niet gebruikt

● Zorgplan tellen obv van behandel weken ipv vanaf 

startdatum

● Apart screeningsproces

● NRS en PSK als rode draad activeren

● Bij hoofddoel / verwachting opstellen niet hoogste, 

maar 1e PSK gebruiken

● Zorgplan rechts van de soep tonen

● Blokkeren aanpassen diagnosecode en indicatie na 

1e declaratie 



Omgeving instellingen
Configuratie - Algemeen - Algemeen - Omgeving instellingen - Facturatie

● Direct factureren

● Tarieven variabel

● Artikel Korting activeren

● Facturen versturen per e-mail



Agendaplanning
Configuratie - Declareren- Agendaplanning

● Ruimtes gekoppeld aan het rooster

● Adres in locatie vermeld

● Locaties gekoppeld aan de ruimte

● Online inplannen



Prestatiecodes
Configuratie - Declareren- Prestatiecodes

● Opruimen niet gebruikte prestatiecodes

● Niet nagekomen afspraak ingesteld

○ Afwijkend e-mailsjabloon gekoppeld

○ Herinnering uitgezet

○ Afwijkend tarief gekoppeld

DBC groep koppelen aan prestatiecode voor overzicht in de managementrapportages



Communicatie naar de patiënt → “Klantbeleving”
Configuratie - Intranet 

● E-mail aftiteling

● E-mailsjablonen

● Nieuwsberichten

● Online inplannen

● Portaal Instellingen / Portaal tekst

● Portaal documenten



Automatische flow
Configuratie - Patiëntendossier - Protocollen

● Categorie

● Klinimetrie preset

● Profiel

● Onderzoeksplan

● Zorgplan

● Rapportages

Schrijf je in:
19 mei 2020

“Optimale 
automatisering 

EPD”

Aanmelden

https://register.gotowebinar.com/register/8348397582578503691
https://attendee.gotowebinar.com/register/4745158340379487755


Controle op het gebruik



Controle op het gebruik

● Clientendatabase - Intakeformulier uitstuur

● Statusoverzicht - Gebruik automatische flow

● Zittingen per maand - Gebruik prestaties per therapeut ter registratie

● Loon per therapeut - Niet declarabele uren

● Loon per therapeut - omzet per maand



Nog even resumé...

● 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


Quote om mee af te sluiten

“Technologie is zo goed als de bijbehorende 
geïmplementeerde processen, en de 

processen zijn zo goed als de mensen die 
ze uitvoeren.”



Webinar agenda:

Next:
13 mei 2020 - 13:00 | Ondernemen in de fysiotherapie

Aanmelden

19 mei 2020 - 13:00 | Optimale automatisering in FysioOne EPD Aanmelden

20 mei 2020 - 13:00 | De verbinding tussen FysioOne en 
SpotOnMedics Intelligence

Aanmelden

https://attendee.gotowebinar.com/register/6173499811162966283
https://register.gotowebinar.com/register/8348397582578503691
https://attendee.gotowebinar.com/register/4745158340379487755
https://register.gotowebinar.com/register/8348397582578503691
https://attendee.gotowebinar.com/register/1776509930733621003


DIRECT INSCHRIJVEN

Heeft u nog vragen?
Stuur uw vragen naar support@SpotOnMedics.nl 

Dank voor uw deelname

mailto:support@SpotOnMedics.nl


DIRECT INSCHRIJVEN

Wilt u een eigen APK-check?
Stuur uw aanvraag naar support@SpotOnMedics.nl 

Aanvraag APK-check

mailto:support@SpotOnMedics.nl


Graag tot ziens

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

Tot ziens!


