
Welkom!



Update: Clinical Intelligence

Datum: 20/01/2022
Tijd: 12:00 – 12:30 uur 

Spreker: Manon Bos en Monique Rientjes

Welkom!

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



DIRECT INSCHRIJVEN

Manon Bos
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/

● 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/


Wat gaan we bespreken

● Werkbladen Clinical Intelligence

● Belangrijkste wijzigingen

● Demonstratie

● Vragen



SpotOnMedics Intelligence 

Financial Intelligence

Koppeling tussen 
SpotOnMedics FysioOne, 
Personeel en Financieel

- Resultaat
- Rendement
- Rentabiliteit

per: locatie, ruimte, therapeut 
en traject

Clinical Intelligence

- Spiegelinformatie
- Behandelgemiddelde
- Therapeut en 

praktijkvariatie
- Workflow FysioOne
- Doelmatigheid
- Trendanalyses

Kwaliteitsdashboard

- Dossiervoering
- Klinimetrie afname
- Klinimetrie outcome

Productie dashboard

- Declarabele zittingen
- Groepsbehandelingen
- Intakes
- Omzetcijfers 
- Aantal trajecten
- Verwijzingen



Clinical Intelligence - werkbladen



Clinical Intelligence - wijzigingen (1)

● Werkblad 1: Spiegelinformatie:

○ NIEUW  aantal zittingen + aantal patiënten

○ hoofd diagnosecode is vervangen door diagnosecode

■ NIEUW  hierdoor inzage in top 5 diagnosecodes

○ NIEUW  overzicht aantal zittingen, patiënten, behandelgemiddelde per jaar

○ NIEUW  overzicht populatiekenmerken bij elkaar



Clinical Intelligence - wijzigingen (2)

● Werkblad 2: Therapeut- en praktijkvariatie

○ samenvoeging werkblad behandelgemiddelde en werkblad omzet per patiënt

○ NIEUW  voor praktijken met meer locaties de mogelijkheid om i.p.v. therapeut 

variatie locatie variatie te analyseren

○ NIEUW  overzicht aantal zittingen, patiënten, behandelgemiddelde per jaar per 

therapeut (en/of diagnosecode)

○ uitgebreidere analyse t.b.v workflow FysioOne



Clinical Intelligence - wijzigingen (3)

● Werkblad 3: Doelmatigheid behandelproces

○ % klinimetrie verbetering > verander score PSK/ NRS/ GPE-DV

■ Let op! meer informatie over de klinimetrie afname en klinimetrie outcome 

is terug te vinden in het kwaliteitsdashboard.

 

○ NIEUW Recidief per praktijk/ therapeut/ type klacht

○ NIEUW Doelmatigheid praktijk o.b.v aantal zittingen/ duur van de klacht/ recidief 

per type klacht



Clinical Intelligence - wijzigingen (4)

● Werkblad 4: Trendanalyse (per jaar en maand)

○ NIEUW Behandelgemiddelde per postcodegebied

○ NIEUW Aantal zittingen per prestatiecode 

○ NIEUW Aantal zittingen per behandelaar

○ NIEUW Aantal recidieven

○ NIEUW Aantal patiënten per CSI

○ Update Hoofddiagnosecode > diagnosecode



Vragen



Let op! 

● De vorige versie van Clinical Intelligence staat nog beschikbaar in de Intelligence 

omgeving. 

● De vorige versie wordt verwijderd op 1-2-2022



Volgend webinar

● Update kwaliteitsdashboard

○ 27 januari 2022 12:00-12:30

○ Inschrijven kan via > https://academy.spotonmedics.nl/webinars/ 

https://academy.spotonmedics.nl/webinars/


Nog een fijne dag!


