
Webinar: Jaarovergang FysioOne 2021 - 2022

Datum: 27 december 2021
Tijd: 13:00

Spreker: Tim Enters
Host: Manon Bos

Welkom!

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



Manon Bos
Praktijkadviseur

Hi, welkom bij dit webinar!

Tim Enters
Implementatie consultant 



Voordat we beginnen

● Hoe langt duurt dit webinar?

● Is vragen stellen mogelijk?

● Horen of zien wij jullie?

● Wordt het opgenomen?

● Zijn er hand-outs beschikbaar?

Heeft u iets te drinken? Een goede verbinding? Voldoende batterij? Let’s go!



Voor wie?

● Dit webinar is bedoeld voor de; 

○ praktijkeigenaren;

○ praktijkmanagers;

○ key-users;

die verantwoordelijk zijn voor de jaarovergang in FysioOne. 



Doel van het webinar

● Na dit webinar kunt u de benodigde acties met 

betrekking tot de jaarovergang FysioOne 2021 - 

2022 zelfstandig doorvoeren in uw FysioOne 

omgeving. Daarnaast bent u op de hoogte van 

de wijzigingen in de fysiotherapie welke mogelijk 

invloed hebben op het gebruik van 

SpotOnMedics FysioOne.



Wat gaan we bespreken? 

Deel 3: Tim Enters

FysioOne
● Wijzigen contractposities en tarieven

● Abonnementen en verkoopartikelen

● Behandelgroepen

● Zorgproducten

● Etc.

Deel 4: Manon Bos

Afsluiting
● Algemene vragen uit de chat

● Samenvatting

● Afsluiting

Deel 2: Tim Enters

Wijzigingen Fysiotherapie 2022
● Inkoopconcern

● Covid-19 herstelzorg 

● Nieuwe specificaties LDF,  LDK & LDO (9.0.)

● Wet toetreding zorgaanbieders (WTZA)

Deel 1: Manon Bos

Praktijkmutaties 
● NAW wijzigingen 

● Uit- en intreden van de maatschap

● Nieuwe rechtsvorm bedrijfsstructuur

● Praktijkovername



Deel 1

Praktijkmutaties

door: Manon Bos



NAW wijzigingen en in- uittreden maatschapsleden

Als de NAW gegevens van uw praktijk wijzigen of de samenstelling van de 

maatschap dan vragen wij u vriendelijk dit aan de Finance & Control afdeling van 

SpotOnMedics door te geven via sales@spotonmedics.nl. 

bij het doorvoeren van deze wijzigingen adviseren wij ook uw FysioOne omgeving 

door te lopen m.b.t. de e-mail aftiteling en overige gegevens waarop deze 

contactinformatie van uw praktijk vermeld staat. 

mailto:sales@spotonmedics.nl


Nieuwe rechtsvorm bedrijfsstructuur

De jaarovergang is een logisch moment om een eventuele nieuwe rechtsvorm te 

activeren. Zo kunt u bijvoorbeeld van een eenmanszaak met ingang van het nieuwe 

jaar (1-1-2022) de bedrijfsactiviteiten voortzetten in een maatschap of BV (besloten 

vennootschap).

SpotOnMedics heeft in de afgelopen jaren veel praktijken begeleidt gedurende deze 

transitie. Dit om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk administratieve lasten 

ervaart van deze nieuwe rechtsstructuur. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het 

declaratieproces en de inrichting van de financiële administratie.



Praktijkovername

De jaarovergang is een logisch moment voor een eventuele praktijkovername. 

Indien dit bij uw praktijk het geval is dan vragen wij u vriendelijk dit zo spoedig als 

mogelijk aan SpotOnMedics te laten weten.

SpotOnMedics heeft namelijk in de afgelopen jaren veel praktijken begeleidt 

gedurende een praktijkovername. Dit om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk 

administratieve lasten ervaart. Samen zorgen we ervoor dat de overgenomen 

praktijk opgenomen wordt in uw FysioOne omgeving.



Deel 2

Wijzigingen Fysiotherapie 2022

door: Tim Enters



Inkoopconcern

Per 2022 zijn de onderstaande inkoopconcerns van toepassing:

● ASR

● CaresQ

● CZ

● DSW

● ENO

● Menzis

● ONVZ

● RMA

● VGZ

● ZKA/DFZ *

● Zorg en Zekerheid

*DFZ geldt alleen voor de praktijken die in 2021 voor DFZ een opstap overeenkomst Fysiotherapie hadden, anders ZKA 

Landelijk gelden voor FT, OT, ERGO en LOGO de tarieven van Zilveren Kruis



Covid-19 herstelzorg fysiotherapie en oefentherapie

Voor de aankomende jaarovergang mbt tot het declareren van herstelzorg COVID patiënten is het 

volgende van belang.

Bent u momenteel gestart in een traject met CSI code 020 en heeft u aan het einde van het jaar de max. 

van 50 behandelingen nog niet gebruikt, dan kunt u in het volgende jaar gewoon doorgaan in het 

huidige traject. U hoeft geen nieuw traject te starten voor die patiënt in FysioOne.

Het maximaal van 50 behandelingen per indicatiecode hebben wij daarnaast voor u ingesteld. U krijgt 

dus automatisch een signalering bij inplannen en onder afhandelen, wanneer de maximaal aantal 

behandelingen zijn bereikt. Dit is hetzelfde als bij een chronisch traject die start op CSI 008.



Nieuwe specificaties LDF, LDK & LDO 9.0

Update

- LDF 9.0

- Februari 2022

- Meetinstrumenten toegevoegd / aangepast / uitgefaseerd

- Zorgverzekeraars stellen steeds meer eisen



Nieuwe specificaties LDF, LDK & LDO 9.0

Webinar

Ten behoeve van de jaarovergang organiseert SpotOnMedics een webinar voor LDF/LDK/LDO 

specificaties 9.0 op 16-02-2022 12:00-12:45.

Klik hier om u aan te melden

Verdere informatie over het webinar volgt. U heeft wel de mogelijkheid u op voorhand in te 

schrijven op het webinar. Klik op link en schrijf u in.

https://attendee.gotowebinar.com/register/7919795868758797840


Wet toetreding zorgaanbieders (WTZA)

Het VWS wil dat alle zorgaanbieders jaarlijks inzicht gaan geven in hun financiën, om zich zo maatschappelijk te 

verantwoorden. Vanaf 2023 moet je elk jaar voor 1 juni een jaarverantwoording publiceren op een website van de 

overheid. De inhoud van deze jaarverantwoording verschilt voor kleine, middelgrote en grote fysiotherapiepraktijken.

Advies om onderstaande controles te doen voor 1 juli:

- Bent u ingeschreven in het LRZa? Gegevens worden overgenomen vanuit de KVK en AGB-register

- Alle praktijken met meer dan 10 zorgverleners moeten een toelatingsvergunning aanvragen (kan vanaf 

1-1-2022)

- Wanneer er meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn in je praktijk bent je verplicht om een interne, 

onafhankelijke toezichthouder aan te stellen. Deze interne toezichthouder moet bestaan uit tenminste 3 

personen en moet onafhankelijk zijn.

Neemt u de financiële administratie af bij SpotOnMedics? In 2022 volgt er meer informatie over eventuele 

aanpassingen. Klik hier voor informatie vanuit KNGF. SpotOnMedics is nu vooral in gesprek met branche organisaties.

https://www.kngf.nl/actueel/2021/oktober/wat-betekent-de-nieuwe-wet-wtza-voor-jouw-praktijk.html


Deel 3

SpotOnMedics FysioOne

door: Tim Enters



Wijzigen contractposities en praktijk tarieven 

Indien noodzakelijk wijzigt u de contractposities en de praktijk tarieven in FysioOne.

Deze actie kunt u op dit moment al uitvoeren. U hoeft hiervoor niet te wachten tot het 

einde van het jaar. 



Wijzigen tarieven zelf aangemaakte prestatiecodes

U kunt ook zelf prestatiecodes hebben aangemaakt welke niet standaard voorkomen op 

de lijst van praktijk tarieven. Indien noodzakelijk wijzigt u de de tarieven van zelf 

aangemaakte prestatiecodes.

Ook wanneer u bij een prestatiecode ‘declareren onder’ heeft gebruikt adviseren wij te 

controleren of bij de desbetreffende prestatiecode het tarief aangepast moet worden.



Geldigheid tarieven abonnementen en 
verkoopartikelen nalopen

Indien van toepassing controleert u de geldigheid van de tarieven van uw abonnementen 

en van uw verkoopartikelen. 

Deze actie kunt u op dit moment al uitvoeren. U hoeft hiervoor niet te wachten tot het 

einde van het jaar. 



Behandelgroepen 

Indien u gebruik maakt van behandelgroepen kunt u deze voor het nieuwe jaar weer 

doorplannen. Vervolgens dient u de patiënten in de behandelgroepen een voor een door 

te plannen. 

Deze actie kunt u op dit moment al uitvoeren. U hoeft hiervoor niet te wachten tot het 

einde van het jaar. 



Trajecten aanmaken  

Indien noodzakelijk maakt u nieuwe trajecten aan.

Let op: Er hoeven met de jaarovergang in principe geen nieuwe trajecten aangemaakt te 

worden, het systeem telt namelijk twee zaken. De behandelingen in het lopende traject 

én de behandelingen in het lopende jaar. Hierin geldt 1 uitzondering en dat is bij 

niet-chronische indicaties bij kinderen (<18 jaar). Bij trajecten met CSI003, CSI004 of 

CSI005 moet wel een vervolgtraject worden aangemaakt.

Let op: voor trajecten die nu op particulier factureren ingesteld staan, dient deze wel 

handmatig weer op verzekeraar gezet te worden indien van toepassing



Aanpassen factuurnummering

Indien u werkt met een prefix of suffix voor uw factuurnummering dient deze 

aangepast te worden. 

● Let op: indien u gebruik maakt van de pinlijst in FysioOne, dan dient u eraan te denken dat u niet het streepje 

vergeet in te vullen bij de prefix of de suffix.

● Let op: heeft u meer dan 10.000 verkoopfacturen per jaar, let u er dan op dat u het aantal posities 

volgnummers op 5 zet. U krijgt dan 5 cijfers achter/voor de prefix of de suffix.

● Let op: dat u niet meer dan 12 karakters invult bij de factuurnummering. De 12 karakters zijn inclusief de 

prefix of suffix.

FysioOne Light gebruiker → in de loop van januari kan dit aangepast worden door de 

gebruiker zelf.



Verloning

Indien u gebruikt maakt van afwijkende vaste interne tarieven, dient u deze per 

gebruiker te controleren en eventueel aan te passen.

Deze actie kunt u op dit moment al uitvoeren. U hoeft hiervoor niet te wachten tot het 

einde van het jaar. 



Info m.b.t. declareren

Gezien patiënten overstappen van zorgverzekeraar (mogelijkheid tot 1 februari) is het 

advies om in januari het doorboekproces (via verrichtingen – afhandelen) nog niet uit te 

voeren en te wachten tot begin februari. De COV is in deze periode nog niet up-to-date. 

Als u nog behandelingen open heeft staan die in 2021 gegeven zijn dient u geen COV in 

de basisinformatie van de patiëntenkaart te doen. U dient daarom voor deze 

behandelingen de COV onder afhandelen of retouren te gebruiken. Op deze manier 

wordt naar het verzekeringsrecht van 2021 gekeken.



FysioTopics

Wat

Voor FysioTopics hebben er sinds februari 2021 geen nieuwe wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de FysioTopics 

zorgplannen. Er zijn om deze reden geen extra werkzaamheden vereist om uit te voeren in FysioOne.

Let op! Om gebruik te kunnen maken van FysioTopics Zorgplannen dient u deze beschikbaar te stellen in de configuratie 

van uw FysioOne omgeving. Dit kunt u controleren via de configuratie > patiëntendossier > zorgplannen.

Dataverzameling FysioTopics

Sinds de zomer 2021 is het een vereiste om gebruik te maken van SpotOnMedics Intelligence om uw data verzameling te 

downloaden en aan te leveren aan FysioTopics. Voor meer informatie over SpotOnMedics Intelligence kunt u contact 

opnemen met uw praktijkadviseur.

Handleiding

In de handleiding van FysioTopics kunt u verdere informatie terugvinden over de configuratie van FysioOne, declaratie en 

het FysioTopics Intelligence dashboard in SpotOnMedics Intelligence.

https://academy.spotonmedics.nl/handleiding/instructie-fysiotopics-2/


Zorg1

Wat

Voor Zorg1 hebben er sinds april 2021 geen nieuwe wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de reeds 

bestaande zorgprogramma’s lage rug, nek, schouder, artrose heup, artrose knie, THP en TKP.

Vanaf 1-1-2021 is het mogelijk om data te verzamelen voor het nieuwe Zorg1 Zorgprogramma COPD in 

FysioOne. Tevens is er een nieuwe export tabel toegevoegd aan het Zorg1 Intelligence dashboard om de 

dataverzameling te monitoren en aan te leveren aan Zorg1. 

Hoe

Om gebruik te maken van het nieuwe zorgprogramma COPD dient u de beschikbaarheid van de nieuwe 

workflow te controleren in de configuratie van FysioOne. Controleer hiervoor of de beschikbaarheid van de 

zorgplannen op ‘ja’ staan via configuratie > patiëntdossier > zorgplannen. Aangezien de reguliere prestatiecodes 

vooralsnog van toepassing zijn voor COPD hoeft u geen nieuwe prestatiecodes toe te voegen.



Zorg1

Dataverzameling Zorg1

Sinds 2021 is het een vereiste om gebruik te maken van SpotOnMedics Intelligence om uw data 

verzameling te downloaden en aan te leveren aan Zorg1. Voor meer informatie over SpotOnMedics 

Intelligence kunt u contact opnemen met uw praktijkadviseur.

Handleiding

In de handleiding van Zorg1 kunt u verdere informatie terugvinden over de configuratie van FysioOne, 

declaratie en het Zorg1 Intelligence dashboard in SpotOnMedics Intelligence.

Online webinar Zorg1

In samenwerking met Zorg1 wordt er op 25 februari 2022 10:00-11:00 een webinar gegeven aan alle leden 

van Zorg1 en FysioOne gebruikers. In het academy document Jaarovergang kunt u zich hiervoor 

aanmelden. Klik hier om u aan te melden

https://academy.spotonmedics.nl/handleiding/handleiding-zorg1/
https://register.gotowebinar.com/register/7809360920865347084


Terugblik naar hot items releases 2021

Gedurende het afgelopen jaar heeft SpotOnMedics verschillende nieuwe 

functionaliteiten of wijzigingen gereleased.

Onderstaand een verwijzing naar de hot items uit de release notes per kwartaal. Om de 

notes te raadplegen klikt u op onderstaande link. U kunt hiermee de inhoud van het 

item nogmaals raadplegen:

Release notes Q1-2021;

Release notes Q2-2021;

Release notes Q3-2021;

Release notes Q4-2021 (worden in januari 2022 beschikbaar gesteld).

https://academy.spotonmedics.nl/releasenote/release-notes_q1_2021/
https://academy.spotonmedics.nl/releasenote/release-notes_q2_2021/
https://academy.spotonmedics.nl/releasenote/release-notes_q3_2021/


Vragen

Manon, welke vragen zijn binnengekomen? 



Afronding vragen

Alle vragen lijken te zijn beantwoord, bedankt, Tim. 



Wat hebben we besproken? 

Deel 3: Tim Enters

FysioOne
● Wijzigen contractposities en tarieven

● Abonnementen en verkoopartikelen

● Behandelgroepen

● Zorgproducten

● Etc.

Deel 2: Tim Enters

Wijzigingen Fysiotherapie 2022
● Inkoopconcern

● Covid-19 herstelzorg 

● Nieuwe specificaties LDF,  LDK & LDO (9.0.)

● Wet toetreding zorgaanbieders (WTZA)

Deel 1: Manon Bos

Praktijkmutaties 
● NAW wijzigingen 

● Uit- en intreden van de maatschap

● Nieuwe rechtsvorm bedrijfsstructuur

● Praktijkovername



Bedankt voor jullie deelname!

Zou u voor ons de survey willen invullen? 



Nog een fijne dag!


