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Spreker: Rudi Hylkema en Monique Rientjes

Welkom!

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



DIRECT INSCHRIJVEN

Rudi Hylkema
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 Kwaliteitsdashboard

● 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



Kwaliteitsdashboard - werkbladen



Kwaliteitsdashboard - wijzigingen (1)

● Werkblad 3: Dossiervoering

○ NIEUW  Dossiervoering per jaar

○ NIEUW  Verplichtte velden per jaar

○ NIEUW  administratie toestemming patiënt CQ

○ NIEUW  administratie toestemming patiënt LDF/LDK

○ NIEUW  administratie toestemming patiënt zorgproducten (FysioTopics/ Zorg1)



Kwaliteitsdashboard - wijzigingen (2)

● Werkblad 4: Klinimetrie afname

 

○ UPDATE Tussenmetingen zijn toegevoegd aan het aantal meetmomenten

○ NIEUW Gemiddeld aantal metingen per type klacht (= categorie)

○ NIEUW Aantal metingen per periode (jaar > maand)



Kwaliteitsdashboard - wijzigingen (3)

● Werkblad 5: Klinimetrie outcome

 

○ NIEUW Outcome praktijk T0, Tn, Te, verander score PSK, NRS, GPE-DV, overig;

○ NIEUW Outcome therapeut T0, Tn, Te, verander score PSK, NRS, GPE-DV;

○ NIEUW Verander score PSK, NRS en outcome GPE-DV per periode.



Kwaliteitsdashboard - wijzigingen (4)

● Algemene wijzigingen

 

○ Filters Jaar + Startjaar

○ Verwijderd Werkblad behandelgemiddelde > Clinical Intelligence



Vragen



Let op! 

● De oude versie van het Kwaliteitsdashboard staat nog beschikbaar in de Intelligence 

omgeving. 

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



Update Clinical Intelligence

● De oude versie van het Clinical Intelligence dashboard staat nog beschikbaar in de 

Intelligence omgeving. 

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

● Webinar (20-01-2022) gemist van Clinical Intelligence? Kijk het webinar terug via de 

SpotOnmedics Academy > https://academy.spotonmedics.nl/webinars/

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


Nog een fijne dag!


