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1 legenda Sidebar 

In de sidebar worden door middel van een legenda diverse onderdelen van de afspra
ken weergegeven. Zowel de locatie als de mede werker en de declaratiestatus kunnen hier 
weergegeven worden. De declaratiestatus is niet in alle agendaweergaves toonbaar. Indien 
er een afspraak wordt geselecteerd of als er een notitie is geselecteerd, zal de legenda niet 
worden weergegeven. 

 Door het symbool te selecteren, is het legendascherm uit te klappen. 
 Inklappen wordt gedaan door het symbool te selecteren. 

De kleurinstellingen van de vestigingen en medewerkers zijn via het tabblad <Stambe
standen> per rubriek in te stellen (zie hiervoor de betreffende handleiding). 

De kleurinstelling van de declaratiestatus is niet instelbaar. Deze wordt door FysioRoadmap 
gegenereerd op basis van de uitgevoerde declaraties en indien van toepassing op eventuele 
retourinformatie. 
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2 kleurweergave afSpraken in agenda
Indien een afspraak eenmaal is gedeclareerd, zal deze een kleurkader krijgen. Afhankelijk van de declaratie historie zal de kleur door 
FysioRoadmap worden gegenereerd.

Afspraken die declarabel zijn, zullen niet voorzien zijn van een kleur. De geselecteerde afspraak is voorzien van een gestippeld zwart 
kader.

De kleurweergave van de afspraken is beschikbaar in de volgende agendaviews:
 Alle fysiotherapeuten per dag met één of alle vestigingen geselecteerd;
 Eén fysiotherapeut per dag met één of alle vestigingen geselecteerd;
 Eén fysiotherapeut per week met één of alle vestigingen geselecteerd;
 Eén fysiotherapeut per maand met één of alle vestigingen geselecteerd.

Het niet tonen van de kleuren van de declaratiestatus in de verschillende agendaviews met meerdere therapeuten heeft te maken met 
de opbouw van de agenda. Deze kan hierdoor ernstig vertraagd worden.
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3 weergave groepSafSpraak in Sidebar
Indien een groepsafspraak geselecteerd wordt, zal in de sidebar de bijbehorende informatie getoond worden. De geselecteerde afspraak 
zal met een onderbroken rand worden weergegeven. 

In de agenda afspraak wordt vertoond:
  •  Kleur van de behandelende therapeut.
  •  Aantal patiënten in de groepsafspraak. Het eerste cijfer geeft het aantal patiënten dat bij de gekozen prestatiecode mag worden  
      gedeclareerd. Het tweede cijfer toont het aantal ingeplande patiënten in deze groepsafspraak.
  •  Prestatiecode.

In de sidebar staan:
  •  Naam/namen patiënt(en) in de groep;
  •  Afspraakgegevens.

4 gegevenS weergeven/verbergen
De patiëntgegevens in de sidebar worden weergegeven, worden verborgen of kun
nen worden uitge breid. Selecteer het witte driehoekje   links van de patiëntnaam. 
Nu wordt er aanvullende informatie betreffende de behandeling getoond. 
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5 beScHikbare gegevenS in de Sidebar
BSN:      Het BSN-nummer van de patiënt.
Verzekeraar :  De basisverzekering.
Indicatiedatum:  De aanmaakdatum van de indicatie. 
Diagnosecode:  De diagnosecode van de huidige indicatie bij een (groeps)afspraak.
Chronisch:    Ja/Nee betreft de huidige indicatie. 
Eerste aandoening:    Ja/Nee betreft de huidige indicatie.
Huisarts:   De naam van de huisarts.
Tel. Huisarts:  Het telefoonnummer van de bovengenoemde huisarts.
Fysiotherapeut:  De fysiotherapeut die de indicatie heeft aangemaakt.
Bedrag:   Het tarief van de zorgverzekeraar bij de gekozen prestatiecode.
Prestatiecode:    De prestatiecode van de geselecteerde behandeling.
Indicatiecode:  De indicatiecode van de geselecteerde behandeling.
Afspraaknummer:  Het afspraaknummer van de serie afspraken die horen bij deze indicatie.
Fact. Methode:  Basisverzekering of aanvullende verzekering.

5.1 vergoeding uit aanvullende verzekering (2014)
Totaal:   Het totaal aantal afspraken gemaakt op de aanvullende verzekering.
Reeds gedecl. elders: Dit jaar al eerder verbruikte behandelingen.
Afspraken tot vandaag: Alle afspraken uit de aanvullende verzekering (in FRM agenda) tot vandaag.
Resterend:  Aantal nog te declareren behandelingen in aanvullende verzekering.
Gedeclareerd:  Totaal bedrag gedeclareerd tot nu toe.
Nog te declareren:  Totaal alle nog niet gedeclareerde behandelingen.

5.2 aanvullende functies per patiënt
Selecteer het   symbool voor aanvullende functies. Hier vindt u de volgende functies:
  •  FysioRoadmap:   De directe koppeling naar de indicatie van deze patiënt in 
   FysioRoadmap.
  •  Wijzig patiënt (F3):   De directe koppeling naar patiëntgegevens en polissen van deze  
            patiënt (COV).
  •  Wijzig indicatie:   Directe koppeling naar de huidige indicatie van deze patiënt.
  •  Declaratie historie:   De directe koppeling naar declaratie historie van deze patiënt  
       (hier zijn alle indicaties inzichtelijk).
  •   Verwijder uit afspraak:   De afspraak van deze patiënt uit de        
   groepsafspraak verwijderen.  
      Deze verwijdering dient u te beves  
   tigen.
  •  Open behandeling:   De directe koppeling naar speci- 
      fieke behandelgegevens. Hier zijn  
   wijzigingen door te voeren.
  •  Niet nagekomen:   Het direct wijzigen van gekozen  
   prestatiecode in prestatiecode 1960  
   ‘niet nagekomen afspraak  
   fysiotherapie’.

5.3 patiënt aan groepsafspraak toevoegen
Selecteer het   symbool en vervolgens <Patiënt toevoegen> voor het direct toevoegen 
van een patiënt aan deze groepsafspraak.
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Door middel van het scherm ‘Afspraak Wijzigen/Patiënt(en) selecteren’ kunt u nu één of meerdere patiënten aan de huidige groepsaf
spraak toevoegen. Zoek de patiënten, selecteer <+ toevoegen> en doorloop de normale procedure voor het maken van een afspraak 
om deze wijziging/toevoeging te bevestigen. 

5.4 gegevens individuele behandeling
BSN:       Het BSN-nummer van de patiënt.
Verzekeraar :   De basisverzekering.
Indicatiedatum:   De aanmaakdatum van de indicatie. 
Diagnosecode:   De diagnosecode van de huidige indicatie bij een (groeps)afspraak.
Chronisch:     Ja/Nee betreft huidige indicatie. 
Eerste aandoening:     Ja/Nee betreft huidige indicatie.
Huisarts:    De naam van de huisarts.
Tel. Huisarts:   Het telefoonnummer van de bovengenoemde huisarts.
Fysiotherapeut:   De fysiotherapeut die de indicatie heeft aangemaakt.
Bedrag:    Het tarief van de zorgverzekeraar bij de gekozen prestatiecode.
Prestatiecode:     De prestatiecode van de geselecteerde behandeling.
Indicatiecode:   De indicatiecode van de geselecteerde behandeling.
Afspraaknummer:   Het afspraaknummer van de serie afspraken horen bij deze indicatie.
Fact. Methode:   Basisverzekering of aanvullende verzekering.

5.5 vergoeding uit aanvullende verzekering (2014)
Totaal:   Het totaal aantal afspraken op de aanvullende verzekering gemaakt. 
Reeds gedecl. elders : Dit jaar al eerder verbruikte behandelingen.
Afspraken tot vandaag: Alle afspraken uit de aanvullende verzekering (in FysioRoadmap agenda) tot  
   vandaag.
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Resterend:  Aantal nog te declareren behandelingen in aanvullende verzekering.
Gedeclareerd:  Totaal bedrag gedeclareerd tot nu toe.
Nog te declareren:  Totaal alle nog niet gedeclareerde behandelingen.

5.6 behandeling
Datum:    De datum van de betreffende afspraak.
Tijd:    De tijd van de betreffende afspraak.
Bedrag:    Het tarief van de zorgverzekeraar bij de gekozen prestatiecode.
Prestatiecode:     De prestatiecode van de geselecteerde behandeling.
Indicatiecode:   De indicatiecode van de geselecteerde behandeling.
Afspraaknummer:    Afspraaknummer van de serie afspraken horende bij deze  
   indicatie.
Fact. methode:   Aanvullende verzekering of basisverzekering.  
Apparaat:   Geselecteerd apparaat bij deze behandeling (optioneel).
Therapeut:   Behandelend therapeut bij deze behandeling.

5.7 gedeclareerde behandeling
Datum:    De datum van de betreffende afspraak.
Tijd:    De tijd van de betreffende afspraak.
Bedrag:    Het tarief van de zorgverzekeraar bij de gekozen prestatiecode.
Prestatiecode:     De prestatiecode van de geselecteerde behandeling.
Indicatiecode:   De indicatiecode van de geselecteerde behandeling.
Afspraaknummer:    Afspraaknummer van de serie afspraken horende bij deze 
   indicatie.
Fact. Methode:     Papier of digitaal.
Apparaat:   Geselecteerd apparaat bij deze behandeling (optioneel).
Therapeut:   De behandelende therapeut bij deze behandeling.
Factuur:    Het factuurnummer.
Datum:    De datum van facturatie.
Bedrag:    Het gedeclareerd bedrag. 

5.8 aanvullende functies per patiënt
Selecteer het   symbool voor aanvullende functies. Hier vindt u de volgende functies:
  •  FysioRoadmap:   De directe koppeling naar de indicatie van deze patiënt in  
   FysioRoadmap.
  •  Wijzigen patiënt(F3):   Een directe koppeling naar patiëntgegevens en polissen van  
      deze patiënt (COV).
  •  Wijzigen indicatie:  De directe koppeling naar de huidige indicatie van deze patiënt.
  •  Declaratie historie:   De directe koppeling naar de declaratie historie van deze  
      patiënt (hier zijn alle indicaties inzichtelijk).         

5.9 aanvullende functies per niet gedeclareerde behandeling
Selecteer het    symbool voor aanvullende functies. Hier vindt u de volgende functies:
  •  FysioRoadmap:   De directe koppeling naar FysioRoadmap (dossier) van de  
      geselecteerde patiënt.
  •  Wijzig patiënt:    De directe koppeling naar het scherm Patiëntgegevens waar  
      gegevens van de betreffende patiënt en polis(sen) worden  
   nagekeken en eventueel worden aangepast. Hier is ook  
   handmatig de COV uit te voeren.
  •  Wijzig indicatie:    Koppeling naar de aan de afspraak gekoppelde indicatie. Hier zijn  
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   eventuele wijzigingen uit te voeren. 
  •  Declaratie historie:    Koppeling naar de declaratie historie van de geselecteerde indicatie en de patiënt.  

5.10 aanvullende functies per gedeclareerde behandeling
  •  Wijzig afspraak:   Eén of meerdere aspecten van de afspraak wijzigen.
  •  Declareeer en print:   (Alleen beschikbaar bij de factuur op papier). Direct een 
   factuur aanmaken van de geselecteerde behandeling en deze 
   vervolgens uitprinten.
  •  Open behandeling:   Directe koppeling naar specifi eke behandelgegevens. Hier zijn 
   wijzigingen door te voeren. 
  •  Niet nagekomen:   Direct wijzigen van de gekozen prestatiecode in prestatiecode 
   1960 ‘niet nagekomen afspraak fysiotherapie’.


