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Webinar: Automatisering van het EPD

Datum: 19/05/2020
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?

● 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!

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


Voor wie?

● Key-users en kwaliteitsmanagers die al langer met 

FysioOne werken;

● Iedereen die meer tijd wilt overhouden voor de 

cliënt.



“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

● Inzicht geven in de automatisering flow in het EPD. 

● Informeren hoe dit te configureren voor de praktijk. 



Polls

● Wat is je functie?

● Werken jullie al met zorgplannen, klinimetrie preset en profielen?



Op naar de inhoud



Introductie

Maurice van Dooren
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



Wat gaan we 
bespreken?

01

02

03
04

05

06

Demo
Demo onderdelen 
automatische flow

05
Configuratie
Hoe de automatische flow 
in te stellen?

06
Vragen
Openstaande vragen?

Korte introductie

Automatiseren

Verslagleggings-
proces

Wie is Maurice van Dooren?

Wat betekent 
automatiseren?

Wat zijn de stappen in het 
verslagleggingsproces?



02
Automatiseren

Proces - Product - Persoon model



Product - Proces - Persoon model

Binnen SpotOnMedics wordt er gewerkt met het 

Product - Proces - Persoon model

Proces

● Beschikbare functionaliteiten

● Afspraken maken over het gebruik en vertalen 

naar een proces

● = Automatisering



03
Verslagleggingsproces



Verslaglegging, waarom?

1

2

3

Regelgeving

Gemak

Uniforme data

Automatisch

Automatisch

Automatisch



Proces model 



Resultaat

1

2

3

Tijdswinst

Gemak

Uniforme data



04
Demonstratie

Hoe werkt het?



Automatische flow

1
2
3

Intake vragenlijst

4
5

Categorie / preset

Profiel

Onderzoeksplan

Zorgplan



05
Configureren



06
Vragen



Poll

● Kunt u op basis van dit webinar verdere automatisering doorvoeren?



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

“Don’t work harder, work smarter”



Webinar agenda:

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

Aanmelden

https://attendee.gotowebinar.com/register/1776509930733621003


Graag tot ziens

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

Tot ziens!


