
 
 
 

 
HANDLEIDING 

FysioTopics 
 

 

 
 



Handleiding | FysioTopics | Versie 6.2.0.2 |  januari 2019 
 
 

 

 

 

INLEIDING 

FysioTopics is een Vereniging met meer dan 160 leden / praktijken  die zich bezig houden met het inzichtelijk 
maken van de resultaten van de geleverde fysiotherapeutische zorg d.m.v. het gestructureerd verzamelen van 
data .  Dit doen de leden door zorgplannen te implementeren, FysioRoadmap ondersteunt zowel het 
verzamelen van data (klinimetrie) als het exporteren van de verzamelde data. 
 
In deze handleiding wordt de FysioTopics module in FysioRoadmap beschreven. De handleiding bestaat uit drie 
onderdelen: het importeren van de FysioTopics onderzoeken, het verzamelen van de data in FysioRoadmap en 
het aanmaken van de bestanden die verstuurd moeten worden naar FysioTopics. 
 
 
IMPORTEREN BASISONDERZOEKEN (KLINIMETRIE, INDICATIES EN ZORGPLANNEN) 
 
Indien de praktijk meedoet aan de FysioTopics zorgplan systematiek worden er (tot nu toe) drie 
basisonderzoeken aangeleverd die geïmporteerd moeten worden in FysioRoadmap. De drie basisonderzoeken 
zijn: 
- FysioTopics Lage rugpijn 
- FysioTopics nekpijn  
- FysioTopics Schouderpijn 
 
Een basisonderzoek bestaat uit de ‘verplichte  klinimetrie’, de FysioTopics zorgplannen en de indicaties met 
bijbehorende diagnosecodes. 
 
Deze onderzoeken kunnen worden geïmporteerd via het stambestand basisonderzoek. Ga naar het 
tabblad <Stambestanden> in het FysioRoadmap menu en ga vervolgens naar <Importeren onderzoek>. 

 

 
 
Druk op de knop om een onderzoek handmatig te importeren. 
 
Er verschijnt een bladerscherm, en selecteer hier het onderzoek (.fro bestand) wat geïmporteerd moet worden. 
Druk op de knop <Openen> en het onderzoek wordt geïmporteerd. Als de import klaar is krijg je een melding 
dan het onderzoek geïmporteerd is. 
 
Doe bovenstaande actie voor alle FysioTopics onderzoeken die geïmporteerd moeten worden. 
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VERZAMELEN VAN DE DATA VIA SMART 2.0 
 
Aangeraden wordt om de FysioTopics vulling in combinatie met smart 2.0 te gebruiken. Hierdoor is het 
verzamelen van de data eenvoudig en is er minder kans op "missing" data.  

 

 
 
Als nu het onderzoek op de normale manier wordt gedaan dan wordt het eerste meetmoment (T1) van de 
klinimetrie via de onderzoeken vastgelegd.  
 
Na het onderzoek moet er een indicatie worden gekozen. In de FysioTopics basisonderzoeken zitten de meest 
gebruikte indicaties van de klachten en deze zijn gekoppeld met het bijbehorende FysioTopics zorgplan. 
 
De volgende meetmomenten komen automatisch naar voren (door middel van het zorgplan) als de normale 
flow van FysioRoadmap wordt gevolgd. 

 
 
FYSIOTOPICS DATA EXPORTEREN 
 
De data aanlevering naar FysioTopics bestaat uit twee bestanden. Deze bestanden worden aangemaakt door 
FysioRoadmap en moeten naar FysioTopics worden verstuurd. In het eerste bestand staat de klinimetrie data, 
in het tweede bestand de declaratie data. 
 
De data aanlevering naar FysioTopics staat in de tab <Statistiek en Overzichten>, daarna naar het menu <Data 
aanlevering> en kies daarna <FysioTopics>. 

 

 
 
Als eerste moet er een map worden gekozen waar de bestanden heen worden gekopieerd. Belangrijk is het dat 
de gebruikers in deze map schrijfrechten hebben. 

 

 
 
Druk op de instellingen knop om de map op te geven waar de bestanden heen moeten worden geëxporteerd. 
Druk op <OK> als de goede map is geselecteerd om de instelling op te slaan. 
Daarna zal de waarschuwingsmelding verdwijnen. 

 

Maak gebruik van de locatie rechtermuisknop in de patiëntbehoefen i.c.m. de term detectie 
van de onderzoeken om het FysioTopics basisonderzoek automatisch te laten verschijnen. 
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Daarna moet de periode worden geselecteerd waarvan de data moet worden aangeleverd. 
Alle data van de indicaties die een bezoek in FysioRoadmap hebben gehad in de gekozen periode (dit zijn dus 
geen agenda afspraken!) wordt meegenomen. 
 
Selecteer dan de FysioTopics zorgplannen die geëxporteerd moeten worden. Dit kan door de keuzebox aan het 
begin van de regel aan te vinken. Met de rechtermuisknop kunnen ook alle zorgplannen in één keer 
geselecteerd worden. 

 

 
 
Met de knop <Verstuur geselecteerde zorgplannen> wordt de data van de geselecteerde zorgplannen 
geëxporteerd naar bestanden die in de gekozen map komen te staan. 
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OVERZICHT PATIËNTEN EN MISSENDE GEGEVENS 
 
Het is ook mogelijk om een overzicht te tonen van de patiënten die verstuurd gaan worden. Dit gaat met 
behulp van het menu icoon aan de rechterkant van een rij. In het overzicht wordt getoond of de patiënt 
compleet is, of dat er nog gegevens missen. 

 

 
 
Patiënten met een groen bolletje zijn compleet. Bij de patiënten met een uitroepteken missen er gegevens: 
- Geen gewicht   Er is geen gewicht ingevuld 
- Geen lengte   Er is geen lengte ingevuld 
- Ontbrekende klinimetrie De klinimetrie is niet compleet 
 
Via het menu icoon aan de rechterkant kan er een bericht of actie naar de fysiotherapeut worden gestuurd met 
daarin de missende gegevens. 
 
In het tabblad <data> staat de ruwe data zoals deze verstuurd wordt naar FysioTopics. 


