
Welkom!



Werken met FysioTopics in FysioOne

Datum: 30/03/2021
Tijd: 12:00 – 13:00 uur 

Spreker: Eric Krommenhoek en Monique Rientjes

Welkom!

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



DIRECT INSCHRIJVEN

Eric Krommenhoek

SpotOnMedics

Hi, welkom bij dit webinar!

Monique 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/

● In het kader van informatiebeveiliging wordt de Webinar verzorgd in een demonstratie 

omgeving. 

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/


Wat gaan we 
bespreken?

01

02

03

0704 Vragen

Introductie

Jaarovergang

Dataverzameling 
en inrichting 

FysioOne

Workflow 
FysioOne

06

05 Exports

SpotOnMedics 
Academy



01
Introductie



Doel instructie webinar jaarovergang Fysiotopics

● Verduidelijking van mogelijke vraagstukken over het 

werken met FysioTopics in FysioOne.

● Alle instellingen in de eigen FysioOne omgeving 

doorlopen.



Poll: gebruikerservaring FysioTopics FysioOne

● In welke fase van gebruik bevindt uw praktijk zich ?

○ Oriëntatiefase

○ Aanleverfase

○ Declaratiefase



02
Jaarovergang



2020 > 2021
Waar dient u rekening mee te houden?

● Nieuwe zorgplannen beschikbaar voor nek- en schouderpijn

Advies 1: Activeer de nieuwe zorgplannen

Advies 2: Deactiveer de ‘oude’ zorgplannen

Let op! het gebruik van de nieuwe zorgplannen is vanuit FysioTopics per 01-01-2021 verplicht voor een 

juiste dataverzameling

(Servicebericht 4 januari 2021)

● Nieuwe algemene vragenlijsten voor rugpijn, nekpijn en schouderpijn

Advies 1: zet de oude vragenlijsten op ‘niet beschikbaar’

Advies 2: controleer uw klinimetrie preset

(Servicebericht 11 februari 2021)
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Dataverzameling en 
inrichting FysioOne



FysioTopics zorgproducten 
Dataverzameling, waar doen we het voor?
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Het doel van de FysioTopics zorgproducten: 

1. Met de FysioTopics zorgplannen geven 
praktijken invulling aan een systematische 
bewaking, beheersing en verbetering van de 
kwaliteit van de zorg

2. Data verzamelen, analyseren en bijsturen. Op 
deze manier ontstaat een lerende omgeving die 
de zorg continu verbetert.

3. Naast kwaliteit van zorg ook de vergelijking 
(benchmark) en iets kunnen zeggen over de 
waarde van zorg.P
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Database FysioTopics

De basis: SpotOnMedics FysioOne
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Checklist
Welke stappen moet ik uitvoeren per zorgproduct?

1. Categorie

2. Zorgplannen

3. Profiel

4. Klinimetrie controle

5. Preset

6. Contractposities

7. Prestatiecodes

8. Richtlijn 2019

Dataverzameling en workflow

Declaratie



Welke stappen moet ik uitvoeren per 
zorgproduct?

1. Categorieën aanmaken

configuratie > declareren > categorie

2. Zorgplan beschikbaar stellen

configuratie > patiëntendossier > zorgplannen

3. Profielen instellen

configuratie > patiëntendossier > profielen

4. Klinimetrie beschikbaar stellen

configuratie > patiëntendossier > klinimetrie

5. Klinimetrie Preset

configuratie > patiëntendossier > klinimetrie preset

AFBEELDING



Demonstratie
Inrichting FysioOne - FysioTopics



Welke stappen moet ik uitvoeren per 
zorgproduct?

1. Categorie

2. Profiel

3. Klinimetrie controle

4. Preset

5. Contractposities

configuratie > algemeen > contractposities



Invoegen academy

1. Categorie

2. Profiel

3. Klinimetrie controle

4. Preset

5. Contractposities

6. Prestatiecodes

configuratie > declareren > prestatiecodes

Welke stappen moet ik uitvoeren per 
zorgproduct?



Welke stappen moet ik uitvoeren per 
zorgproduct?

 Tip:

Maak eigen prestatiecodes aan 
zodat deze voor de therapeut 
makkelijker te selecteren zijn



Welke stappen moet ik uitvoeren per 
zorgproduct?

 Tip:

Maak een algemene code aan 
die duidelijk aangeeft dat het 
om een eerste behandeling 
zorgproduct gaat. 

bv. 10 - Intake zorgproduct 
code wijzigen na intake

geef deze code ook een 
afwijkende kleur!



Welke stappen moet ik uitvoeren per 
zorgproduct?



Welke stappen moet ik uitvoeren per 
zorgproduct?

1. Categorie

2. Profiel

3. Klinimetrie controle

4. Preset

5. Contractposities

6. Prestatiecodes

7. Richtlijn 2019

configuratie > algemeen > omgeving instellingen > richtlijn
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Workflow FysioOne



Demonstratie
Workflow FysioOne - FysioTopics



Werkroute Zorgproducten in FysioOne

Via de wachtlijst 
kiezen we de juiste 
categorie. De cliënt 
krijgt een specifieke 
klinimetrie preset 
toegestuurd en een 
intakevragenlijst.

Op basis van de 
fysieke intake keuze 
maken voor het 
profiel zodat het 
juiste zorgplan en 
diagnosecode 
geactiveerd wordt.



Werkroute Zorgproducten in FysioOne

Dataverzameling fase:
- “declareren onder 

code” instellen op 
code 1864/1000

Declaratie fase:
- “declareren onder code” 

instellen op codes zoals 
in academy beschreven 

1. Maak een algemene code aan die duidelijk in de agenda aangeeft dat het 
gaat om een zorgproduct. Na de intake kan de therapeut je juiste code 
koppelen

2. Start gelijk met de zelfgemaakte prestatiecodes, ook als je nog niet mag 
declareren 

TIPS: 
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Exports



Exports FysioTopics 



Exports FysioTopics 



Exports FysioTopics 
Hoe zorg ik ervoor dat onze export gevuld raakt?

1. Selecteer de juiste zorgplannen 

2. Zorg voor de juiste nieuwe klinimetrie (nieuwe algemene vragenlijst)

3. Toestemming van de patiënt aanvinken 
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SpotOnMedics Academy



Handleiding FysioTopics - SpotOnMedics Academy



Handleiding FysioTopics - SpotOnMedics Academy



Handleiding FysioTopics - SpotOnMedics Academy
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Vragen



Bedankt voor jullie deelname!

Zou u voor ons de survey willen invullen? 



Nog een fijne dag!


