
Webinar: LDF / LDK / LDO

Datum: 16 februari 2022
Tijd: 12:00 - 12:45  uur

Spreker(s): Eric Krommenhoek en Monique Rientjes

Welkom!

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



Eric Krommenhoek
Implementatie consultant

Hi, welkom bij dit webinar!

Monique Rientjes
 Data scientist



Voordat we beginnen

● Hoe langt duurt dit webinar?

● Vragen? Stel deze gerust via de chat!

● 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?

● Praktijken die werken of gaan werken met LDF, LDK en/of LDO



Doel van het webinar

● Inzicht geven in het aanleverproces van LDF/LDK/LDO ten opzichte 

van de nieuwe specificatie versie 9.0.



Vragen die wij voorafgaand het webinar hebben 
ontvangen.
● Foutmelding data aanlevering LDK 9.0 februari 2022

● Wanneer wordt er volgens de nieuwe specificaties aangeleverd?

○ In februari volgt er een bericht over de livegang.



Agenda

● Wijzigingen in FysioOne

● Configuratie FysioOne

● Welke data wordt er verstuurd?

● Validatieproces

● Verwerkingsverslag



Wijzigingen in FysioOne



Wijzigingen FysioOne

● Wijzigingen patiëntendossier

● Wijzigingen klinimetrie

● Wijzigingen validatie 



Wijzigingen FysioOne - Patiëntendossier

● Parameters en structuur verplichte velden

○ Controle op aantal tekens

■ spaties/ etc/ nvt komen niet door het validatie proces heen



Wijzigingen FysioOne - Klinimetrie

● “Nieuwe” meetinstrumenten gekoppeld aan specs 9.0

● Nieuwe versie huidige meetinstrumenten

● Nieuwe meetinstrumenten toegevoegd

● Uitfasering meetinstrumenten

● Foutmeldingen 2021 > oplossing 2022



Wijzigingen FysioOne - Klinimetrie
“Nieuwe” meetinstrumenten gekoppeld aan specs

Algemeen:
● Start MSK
● mMRC
● BI
● FES-I
● GPE-DV
● FAC
● BBS
● 4DKL
● NVl
● CCQ weekversie (was de dagversie)
● HAQ-DI

Meer weten over welke meetinstrumenten nog meer worden aangeleverd onder een 
specifieke code? Kijk dan eens op de SpotOnMedics Academy! 



Wijzigingen FysioOne - Klinimetrie
Nieuwe versie van de huidige meetinstrumenten

De volgende meetinstrumenten waren reeds aanwezig in FysioOne maar worden op 
basis van de specificaties 9.0 vervangen door een nieuwe versie:

● COV-AL Nulmeting
● COV-AL Vervolgmeting
● COPD-vragenlijst IQ

Actie praktijken
1. Stel de nieuwe versie beschikbaar in uw FysioOne omgeving
2. Maakt u gebruik van eigen zorgplannen of een klinimetrie pre-set? Pas eigen 

aangemaakte zorgplannen en presets aan.



Wijzigingen FysioOne - Klinimetrie
Nieuwe meetinstrumenten toegevoegd

Chronisch Zorgnet: 
● Osteoporose baseline vragenlijst Chronisch Zorgnet
● Osteoporose vragenlijst Chronisch Zorgnet



Wijzigingen FysioOne - Klinimetrie
Uitfasering

Het volgende meetinstrument in FysioOne wordt op basis van de specificaties 9.0 

uitgefaseerd. Dit betekent dat wij deze niet meer kunnen aanleveren volgens de 

specificaties. U kunt de versies nog wel blijven gebruiken in FysioOne.

● 4DKL kort



Wijzigingen FysioOne - Klinimetrie
Foutmeldingen 2021 > oplossing 2022

● GPE-DV (opgelost)
○ werd niet aangeleverd in specs 8.0
○ door de toevoeging aan specs 9.0 is dit wel mogelijk

● NPRS (opgelost)
○ begin 2021 werd deze niet aangeleverd
○ eind zomer 2021 is hier een aanpassing in doorgevoerd
○ Terugwerkende kracht aanleveren? Lever handmatig aan voor de maanden 

jan t/m juli 2021. 

● 6MWT (wordt aan gewerkt)
○ momenteel worden niet alle antwoorden aangeleverd
○ er wordt aan een oplossing gewerkt



Wijzigingen FysioOne - Validatie
Controle op sleutelwaarde

● Wijziging sleutelwaarden

○ Geboortejaar > geboortedatum

○ Postcodegebied patiënt > postcode patiënt



Configuratie FysioOne



Configuratie FysioOne 

● Koppeling activeren

● Invoeren praktijkgegevens

● AGB code therapeut en praktijk

● Richtlijn 2019

● Selectieboxen dossier via Configuratie > patiëntendossier > algemeen >

○ Beloop

○ Verwacht herstel

○ Resultaat behaald



Beloop

● Ga naar: Configuratie > patiëntendossier > algemeen > beloop



Verwacht herstel

● Ga naar: Configuratie > patiëntendossier > algemeen > verwacht herstel



Resultaat behaald
● Ga naar: Configuratie > patiëntendossier > algemeen > resultaat behaald



Configuratie FysioOne 

● Koppeling activeren

● Invoeren praktijkgegevens (KvK)

● AGB code therapeut en praktijk

● Richtlijn 2019

● Selectieboxen dossier via Configuratie > patiëntendossier > algemeen >

○ Beloop

○ Verwacht herstel

○ Resultaat behaald

● Toestemming

○ LDF/LDK/LDO per gebruiker aanvinken

○ Toestemming patiënt in behandelplan



Toestemming behandelplan



Welke data wordt er aangeleverd? 



Wat wordt er aangeleverd
LDF LDK LDO

Aanlevering via/aan Mediquest - KNGF Nivel - SKF Nivel - VvOCM

Automatisch aanleveren mogelijk 

Welke trajecten Met wijziging in afgelopen 3 maanden Met wijziging in afgelopen 3 maanden Met wijziging in afgelopen 3 maanden

Toestemming aan Toestemming aan Toestemming aan

Oefentherapie kaart 2.0

Chronisch Zorgnet

Praktijkgegevens

Dossiergegevens

Verrichtingen

Meetinstrumenten



Verslagleggingsrichtlijn 2019 & Oefentherapie 2.0

Door middel van een tweetal sterretjes ** is aangegeven welke rubrieken verstuurd worden.



Verwerkingsverslag



Stap 1: Aanleveren data



Stap 2: Analyse verwerkingsverslag



Type validaties

Validatie Types Vervolgactie

● BSN ● BSN ontbreekt (2020)
● BSN is leeg (2021)
● BSN bevat niet toegestane tekens (2023)
● BSN voldoet niet aan elfproef (2024)

● Controleren, aanvullen BSN naar juiste 
waarde

● Geboortedatum ● Geboortedatum is leeg (2030)
● Geboortedatum is geen valide datum 

(2031)
● Geboortedatum ligt in de toekomst 

(2032)

● Controle geboortedatum en aanpassen 
naar de juiste waarde

● Postcode ● Postcode ontbreekt (2070)
● Postcode is leeg (2071)
● Postcode is niet volgens format/niet 

correct (2072)

● Controle postcode en aanpassen naar 
de juiste waarde

● Geslacht ● Het geslacht heeft een onbekende 
waarde (2052)

● Aanpassen naar juiste waarde

Bestandsvalidaties leiden ertoe dat de rest van het bestand niet verder wordt gevalideerd. Bijvoorbeeld:



Waarschuwingen

Waarschuwing Types Vervolgactie

● Behandelepisode ● Geen geldige LocatiePathCode.

● Geen geldige code voor Verwijzer. 

● Voer een geldige diagnosecode in. 
● Controleer en wijzig de AGB code van de 

arts/ verwijzer. 

● Verrichting ● BehandelaarID is verplicht

● Geen geldige PrestatieCode.

● Geen geldige code voor 
CodeSoortIndicatieVWSlijst

● Controleer en wijzig de AGB code van de 
behandelaar.

● De prestatiecode komt niet overeen met 
codelijst PM304. Controleer en wijzig de 
prestatiecode.

● Controleer de CSI code en wijzig waar 
nodig. 

● Postcode ● Antwoordscore moet een waarde 
hebben.

● Antwoordscore mag maximaal 2 
cijfers achter de komma bevatten.

● Controleer of op alle vragen in het 
meetinstrument wel antwoord is 
gegeven. 

● Corrigeer waar mogelijk de ingevoerde 
waarde in het meetinstrument. Houdt 
rekening met het aantal decimalen. 

Een waarschuwing is enkel een foutmelding. De behandelepisodes worden verder gevalideerd en voor 
zover mogelijk verwerkt.



Nuttige documenten



Nuttige documenten op Academy

● Handleiding Landelijke database Fysiotherapie (LDF)

● Handleiding Landelijke database Kwaliteit (LDK)

● Handleiding Landelijke database Oefentherapie

● Welke gevalideerde en ongevalideerde vragenlijsten worden aangeleverd aan de 

LDF, LDK en LDO volgens de specificatie versie 9.0

● Verslagleggingsrichtlijn 2019 in FysioOne

https://academy.spotonmedics.nl/handleiding/handleiding-landelijke-database-fysiotherapie/
https://academy.spotonmedics.nl/handleiding/instructiedocument-landelijke-database-kwaliteit-8/
https://academy.spotonmedics.nl/handleiding/instructiedocument-landelijke-database-oefentherapie-8/
https://academy.spotonmedics.nl/faqs/welke-gevalideerde-en-ongevalideerde-vragenlijsten-worden-aangeleverd-aan-de-ldf-ldk-ldo-volgens-de-specificatie-versie-8-0-2/
https://academy.spotonmedics.nl/faqs/welke-gevalideerde-en-ongevalideerde-vragenlijsten-worden-aangeleverd-aan-de-ldf-ldk-ldo-volgens-de-specificatie-versie-8-0-2/
https://academy.spotonmedics.nl/handleiding/verslagleggingsrichtlijn-2019-in-fysioone/


Nieuwe zorgplannen SKF beschikbaar in FysioOne 

● MDS Elleboog Hand (kortdurend)

● MDS Elleboog Hand (langdurend)

● MDS Enkel Voet (kortdurend)

● MDS Enkel Voet (langdurend)

● MDS Heup (kortdurend)

● MDS Heup (langdurend)

● MDS Knie (kortdurend)

● MDS Knie (langdurend)

● MDS Nek (kortdurend)

● MDS Nek (langdurend)

● MDS Schouder (kortdurend)

● MDS Schouder (langdurend)

>> Eind februari volgt een nieuwsbrief 

vanuit SKF aan alle SpotOnMedics 

gebruikers die zijn aangesloten bij het SKF.



Vragen

Welke vragen zijn vaak binnengekomen in het jaar 2021? 



FAQ’s 2021

● Waarom worden sommige meetinstrumenten niet getoond in het dashboard 

van LDF/ LDK?

○ Op basis van de goedgekeurde behandelepisode ID’s verwerkt het LDF/ LDK 

de data in een eigen dashboard. Het LDF/ LDK neemt niet alle aangeleverde 

meetinstrumenten hierin op. Het kan dus zijn dat je het wel hebt aangeleverd 

maar dat dit niet wordt getoond in het dashboard. 



FAQ’s 2021

● Waarom komt het aantal behandelepisode ID’s, parameters en 

meetinstrumenten in het LDF/ LDK dashboard niet overeen met FysioOne 

en/of SpotOnMedics Intelligence. 

○ Wegens verschillende verwerkingstijden kunnen de dashboards niet met 

elkaar vergeleken worden: 

■ De data wordt eens per maand aan het LDF/ LDK aangeleverd en 

verwerkt bij het Nivel en Mediquest. Vervolgens moet deze verwerkt 

worden in het dashboard. Dit levert enige vertraging op. 

■ FysioOne weergeeft een realtime weergave van de administratie

■ SpotOnMedics Intelligence wordt elke nacht geladen



FAQ’s 2021

● Waarom komen het dashboard en rapportages van het LDF/ LDK niet overeen 

met rapportages van andere partijen (spiegelinformatie/ zorgproducten 

e.t.c.)?

○ Wegens andere inclusiecriteria en andere verwerkingsprocessen is het 

mogelijk dat rapportages van verschillende partijen niet op elkaar aansluiten. 

○ Er wordt immers een selectie gemaakt van data ten opzichte van de gehele 

database van de praktijk. 

○ Tip! Inventariseer de inclusiecriteria van verschillende rapportages voordat je 

rapportages met elkaar vergelijkt. 



Bedankt voor uw deelname!

Zou u voor ons de survey willen invullen? 

 



Nog een fijne dag!


