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INLEIDING

Masterplan Kwaliteit In Beweging (KIB) is een project op initiatief van het KNGF, waarbij op landelijk niveau 
dossierinformatie wordt verzameld vanuit fysiotherapiepraktijken. In FysioRoadmap is een functionaliteit 
ingebouwd om eenvoudig data te versturen naar KIB. Meer informatie over dit project van het KNGF kunt u 
terugvinden op http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl.

4

http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/


Handleiding | KIB | Versie 5.3  | Maart 2016

Wie kan vanuit fysioroadmap gegevens versturen naar kwaliteit in beweging?
Elke gebruiker met genoeg rechten om in het tabblad 'Statistiek & Overzichten' gebruik te maken van het 
paneel 'Verzekeraar', kan gegevens versturen naar KIB.

VOORWAARDEN

Wat zijn de voorwaarden waar een dossier aan moet voldoen voordat er gegevens naar kib verstuurd kunnen
worden?
Om gegevens naar KIB te kunnen versturen moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

1. De patiënt mag geen bezwaar hebben gemaakt tegen het versturen van gegevens naar derden. Dit 
bezwaar kan in de anamnesekaart of in het DTF formulier vastgelegd worden.

2. Het dossier moet aan minimaal één van de onderstaande voorwaarden voldoen.
 De indicatiedatum valt binnen de huidige aanleverperiode.
 Er is een bezoek aangemaakt binnen de huidige aanleverperiode.
 Er is klinimetrie afgenomen in de huidige aanleverperiode.

3. Er moet een geldige diagnosecode zijn ingevuld bij het dossier.

4. De gegevens zijn nog niet eerder verstuurd binnen de huidige aanleverperiode.

Wat zijn de voorwaarden waar de stambestanden aan moeten voldoen voordat er gegevens naar KIB 
verstuurd kunnen worden?
Om gegevens goed en volledig naar KIB te kunnen sturen is het van belang dat de AGB-Codes van zowel de 
praktijk als van de werkzame fysiotherapeuten goed zijn ingevuld.

Wat zijn de voorwaarden waar het systeem aan moet voldoen voordat er gegevens naar KIB verstuurd 
kunnen worden?
Om FysioRoadmap met KIB te kunnen laten communiceren, moet het systeem waar FysioRoadmap op 
geïnstalleerd is, het volgende internet adres kunnen benaderen: 
https://ldf.mediquest.nl/KNGF_Webservice/LDFService.asmx
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WAT WORDT ER DAADWERKELIJK NAAR KIB VERSTUURD?
In de specificatie zoals aangeleverd door KIB, staan onderstaande items beschreven. Bij een aanlevering 
probeert FysioRoadmap zoveel mogelijk items te vullen. Sommige items zijn volgens de specificatie verplicht, 
waardoor een bezoek,  klinimetrie of zelfs een volledig dossier bij onvolledige gegevens niet verstuurd kan 
worden.

Indien er in FysioRoadmap gebuikt wordt gemaakt van meerdere instituten, zal er per instituut een aanlevering 
gedaan moeten worden.

Algemene gegevens
Algemene gegevens die bij elke aanlevering verstuurd worden zijn:

AGB-Code van de praktijk
Omschrijving: Unieke AGB-code ter identificatie van aanleverende praktijk.
Verplicht: Ja

KvK-nummer van de praktijk
Omschrijving: Het inschrijvingsnummer van de hoofdvestiging van de praktijkorganisatie in het Handelsregister.
Verplicht: Ja 

Postcode van de praktijk
Omschrijving: Postcode van de aanleverende locatie.
Verplicht: Ja 

Huisnummer van de praktijk
Omschrijving: Huisnummer van de aanleverende locatie.
Verplicht: Ja 

Aantal dossiers waarvan de patiënt bezwaar heeft gemaakt tegen het versturen van gegevens aan derden.
Verplicht: Nee

Patiëntgegevens
Gegevens die per patiënt verstuurd worden zijn: 

Geboortejaar van de patiënt
Omschrijving: Het jaar waarin de patiënt is geboren.
Verplicht: Ja 

Geslacht van de patiënt
Omschrijving: Het geslacht van de patiënt.
Verplicht: Ja 

Postcode van de patiënt
Omschrijving: Alleen de 4 cijfers van de postcode van de patiënt.
Verplicht: Nee
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DOSSIERGEGEVENS
Gegevens die per dossier verstuurd worden zijn:

Diagnosecode
Omschrijving: Samengestelde locatiecode en samengestelde pathologiecode (Paramedische diagnosecode)
Verplicht: Ja

HulpvraagVastgelegd
Omschrijving: Is de contactreden/hulpvraag vastgelegd in het dossier?
Verplicht: Ja 

VerwachtHerstel
Omschrijving: Deze waarde wordt bepaald door het ingevulde verwachte herstel. De waarde wordt bepaald met
behulp van een codelijst. 
https://eisen.fysio-epd.nl/index.php/gegevensmodel/viewkeuzelijst/keuzelijstId/3
Verplicht: Nee 

DuurFunctioneringsProblemen
Omschrijving: Duur functioneringsproblemen in weken. Indien de waarde groter is dan 999 wordt deze niet 
gevuld.
Verplicht: Nee 

BeloopFunctioneringsProblemen
Omschrijving: Beloop ervaren functioneringsproblemen. De waarde wordt bepaald met behulp van een 
codelijst. In FysioRoadmap is het veld 'beloop' een tekstveld, waardoor het lastig is de juiste code te bepalen. Er
wordt gecontroleerd op de termen 'toegenomen', 'afgenomen', 'niet gewijzigd' en 'wisselend' in het veld 
beloop. Als het veld leeg is wordt de code 0 gestuurd. Als het veld geen van bovenstaande termen bevat, wordt 
het item 'beloopfunctioneringsproblemen' gewoon niet aangeleverd.
https://eisen.fysio-epd.nl/index.php/gegevensmodel/viewkeuzelijst/keuzelijstId/1
Verplicht: Ja 

DiagnoseVastgelegd
Omschrijving: Is de fysiotherapeutische diagnose vastgelegd in het dossier?
Verplicht: Ja 

HoofddoelVastgelegd
Omschrijving: Is in het dossier het eindresultaat/hoofddoel vastgelegd?
Verplicht: Ja 

DatumEindevaluatie
Omschrijving: Datum eindevaluatie.
Verplicht: Nee

EindresultaatBehaald
Omschrijving: In welke mate is het beoogd eindresultaat/hoofddoel behaald? Deze waarde wordt bepaald met 
behulp van een codelijst. In FysioRoadmap is het veld 'behandelresultaat ten aanzien van het beoogd 
eindresultaat' een tekstveld, waardoor het lastig is de juiste code te bepalen. Daarom wordt er gekeken of het 
veld 'Reden beeindigen behandelproces' gelijk is aan 'Client uitbehandeld (behandeldoel bereikt)'. Als dit het 
geval is krijgt het item EindresultaatBehaald de waarde 'behandeldoel is behaald'. Anders krijgt het item 
'EindresultaatBehaald' een waarde afhankelijk van het feit of het veld 'behandelresultaat ten aanzien van het 
beoogd eindresultaat' gevuld is.
Wel gevuld resulteert in de waarde 'Onbekend of behandeldoel is behaald'.
Niet gevuld resulteert in de waarde 'Niet vastgelegd'
https://eisen.fysio-epd.nl/index.php/gegevensmodel/viewkeuzelijst/keuzelijstId/5
Verplicht: Ja
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Nevenpathologie
Omschrijving: Is er sprake van relevante nevenpathologie? Omdat nevenpathologie in FysioRoadmap een 
tekstveld is, wordt deze waarde nooit gevuld. KIB heeft aangegeven dat het daadwerkelijk om 'relevante' 
nevenpathologie gaat en dat kan de software niet beoordelen.
verplicht: Nee 

Recidief
Omschrijving: Is er sprake van een recidief van dezelfde klachten in het afgelopen jaar?
verplicht: Nee 

RedenEindeZorg
Omschrijving: Reden einde zorg. Deze waarde wordt bepaald met behulp van een codelijst.
http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co_Ge_Code=COD217&Co_Or_Code=VEK1
verplicht: Nee
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BEZOEKEN
Gegevens die per bezoek verstuurd worden zijn:

AGB-Code van de behandelaar
Omschrijving: Unieke AGB-code ter identificatie van de behandelaar.
Verplicht: Ja

BIG-Nummer van de behandelaar
Omschrijving: Het zorgverlenersnummer van de behandelaar in het BIGregister van het CIBG.
 Verplicht: Ja

Bezoekdatum
Omschrijving: Datum waarop prestatie/verrichting heeft plaatsgevonden.
Verplicht: Ja 

Prestatiecode
Omschrijving: Prestatiecode volgens Vektis standaard PM304 (Prestatie codelijst Paramedische hulp)
 Verplicht: Nee

In de huidige versie van de KIB functionaliteit zullen de prestatiecodes niet verstuurd worden. In de toekomst 
zullen alleen van gebruikers met een Agenda/declaratie module van Monitored Rehab Systems ook de 
prestatiecodes verstuurd worden.

MEETINSTRUMENTEN
Gegevens die van alle afgenomen klinimetrie verstuurd worden zijn:

Code
Omschrijving: Via onderstaande link kunt u een codelijst openen.
 https://eisen.fysio-epd.nl/index.php/gegevensmodel/viewkeuzelijst/keuzelijstId/2
Deze codelijst bevat voor bijna alle klinimetrie een unieke code. 
Niet alle klinimetrie wordt verstuurd, maar alleen de klinimetrie waar KIB om vraagt, zie codelijst.
Deze code wordt meegestuurd naar KIB. Om technische redenen wordt bij alle vragenlijsten en 
meetinstrumenten die niet door FysioRoadmap zijn uitgebracht (zelfgemaakte vragenlijsten) de code 999 
verstuurd. Dit is de code die overeenkomt met de omschrijving overig.
Verplicht: Ja

AGB-Code van de behandelaar
Omschrijving: Unieke AGB-code ter identificatie van de behandelaar die de klinimetrie heeft afgenomen.
Verplicht: Nee

BIG-Nummer van de behandelaar
Omschrijving: Het zorgverlenersnummer van de behandelaar die de klinimetrie hefet afgenomen.
 Verplicht: Ja

DatumAfname
Omschrijving: De Datum waarop het meetinstrument is afgenomen
Verplicht: Nee

Score
Per afgenomen vragenlijst wordt per vraag de score verstuurd. Van afgenomen meetinstrumenten wordt er 
geen score verstuurd. De score kan nooit tekst bevatten. Het is altijd de score die bij een bepaald antwoord van 
een meerkeuzevraag hoort.
Verplicht: Nee
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HET AANLEVEREN VAN GEGEVENS AAN KIB

Voorbereiding
Het KIB-scherm kan geopend worden door in het tabblad Statistiek en Overzichten te klikken op de knop 'KIB'. 
Voordat het scherm daadwerkelijk wordt geopend verschijnt onderstaande melding. Deze melding kan niet 
worden uitgezet.

Indien er op 'Doorgaan' wordt geklikt, verschijnt onderstaand scherm. Tijdens het openen van dit scherm wordt 
de huidige verzamelperiode opgevraagd van de KIB webservice. 
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Indien de verzamelperiode succesvol is opgehaald wordt de huidige verzamelperiode weergegeven in het 
scherm. Onder de verzamelperiode staat aangegeven of er binnen deze verzamelperiode reeds eerder data is 
aangeleverd.

Indien de verzamelperiode niet opgehaald kon worden, blijft de huidige verzamelperiode leeg. Er kunnen dan 
ook geen gegevens verzameld en/of verstuurd worden. Indien aanwezig, kunnen er wel reeds eerder verstuurde
bestanden geopend worden.
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Door op de knop 'Verzamel gegevens' te klikken, worden de te versturen gegevens verzameld en in een bericht 
geplaatst. Tijdens het verzamelen wordt de voortgang getoond in een voortgangsbalk. Het aantal episodes 
waarvan de gegevens worden verzameld, wordt boven in het scherm weergegeven. Dit aantal is inclusief de 
episodes waarvan de patiënt bezwaar heeft gemaakt. Het verzamelen van de gegevens kan eenvoudig gestopt 
worden door op 'Annuleer' te klikken.
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DATA INZIEN

Na het verzamelen van de gegevens worden de patiënten getoond waarvan gegevens verstuurd kunnen gaan 
worden. Ook wordt er  gecontroleerd of het bericht technisch goed is opgebouwd. Dit om te voorkomen dat 
een verstuurd bericht wordt afgekeurd door KIB. Als het bericht technisch goed is bevonden, wordt het mogelijk
om op de 'Verstuur' knop te klikken.

Voordat het bericht wordt verstuurd kan de data uit het bericht worden ingekeken door te dubbelklikken op 
een patiënt. Het eerste tabblad toont de patiëntgegevens. De overige tabbladen tonen de aanwezige indicaties. 
Alleen gevulde items worden getoond in dit overzicht.

1



Handleiding | KIB | Versie 5.3  | Maart 2016

1



Handleiding | KIB | Versie 5.3  | Maart 2016

VERSTUREN

Door op de knop 'Verstuur' te klikken kan de data verstuurd worden naar de KIB -webservice. Afhankelijk van de
grootte van het bericht en de drukte op de webservice kan de snelheid van het aanleveren variëren. Er kan 
helaas geen voortgangsbalk van de aanlevering worden getoond.

Nadat de data verstuurd is, verandert de waarde achter 'Reeds verstuurd' in 'Ja'. Ook veranderen de waarden 
achter Goedgekeurd en Afgekeurd. Achter 'Goedgekeurd' staat het aantal episodes uit de aanlevering dat alleen
maar geldige waarden bevat. Achter 'Afgekeurd' staat het aantal episodes uit de aanlevering waarvan minimaal 
één veld een ongeldige waarde bevat. 
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EEN VORIGE AANLEVERING OPENEN

Door in het selectievak naast de verzamelknop een vorige aanlevering te selecteren, kan deze opnieuw bekeken
worden.

Na het selecteren verschijnt er een voortgangsbalk in beeld.
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De verzamelperiode en de resultaten van het verzenden, worden boven in het scherm weergegeven. Net als na 
het verzamelen van gegevens, kunnen de verstuurde episodes in detail bekeken worden door op een patiënt te 
dubbelklikken. Inmiddels verwijderde indicaties, kunnen niet meer worden ingezien.

1


	INLEIDING
	VOORWAARDEN
	WAT WORDT ER DAADWERKELIJK NAAR KIB VERSTUURD?
	Algemene gegevens
	AGB-Code van de praktijk
	KvK-nummer van de praktijk
	Postcode van de praktijk
	Huisnummer van de praktijk
	Aantal dossiers waarvan de patiënt bezwaar heeft gemaakt tegen het versturen van gegevens aan derden.

	Patiëntgegevens
	Geboortejaar van de patiënt
	Geslacht van de patiënt
	Postcode van de patiënt
	Diagnosecode
	HulpvraagVastgelegd
	VerwachtHerstel
	DuurFunctioneringsProblemen
	BeloopFunctioneringsProblemen
	DiagnoseVastgelegd
	HoofddoelVastgelegd
	DatumEindevaluatie
	EindresultaatBehaald
	Nevenpathologie
	Recidief
	RedenEindeZorg

	BEZOEKEN
	AGB-Code van de behandelaar
	BIG-Nummer van de behandelaar

	Bezoekdatum
	Prestatiecode
	Code
	AGB-Code van de behandelaar
	BIG-Nummer van de behandelaar
	DatumAfname
	Score

	Voorbereiding


