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Handleiding ‘Aanleveren data Keurmerk Fysiotherapie’ 
 
Voor deelname aan ‘het Keurmerk Fysiotherapie’ is één van de verplichtingen voor 
deelnemende praktijken om maandelijks data aan te leveren aan het Keurmerk 
Fysiotherapie.  

 

Inclusie criteria 
 
Alle dossier die in huidige maand en voorgaande maand een wijziging hebben gehad worden 
mee genomen in de berekening. De wijzigingen waar op beoordeeld wordt zijn: 

- Toevoegen van een dagjournaal 

- Toevoegen van een vragenlijst 

- Toevoegen van een meetinstrument 

- Nieuw dossier 

- Eindevaluatie datum afgerond 

Data berekening 
 
De aanlevering van data ten behoeve van het keurmerk is vanuit FysioRoadmap mogelijk 
middels volgende handelingen.  
Ga via het tabblad <Statistiek en Overzichten> naar de toolbar <data aanlevering>  

 
 Kies hierbij <Keurmerk> 

Er opent nu een scherm waarin eerst een berekening van de aan te leveren data zal moeten 
worden gemaakt.  
 

 Selecteer <Bereken>  
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Alle patiënten waarbij het dossier in aanmerking komt voor verzending naar het Keurmerk 
zullen worden getoond.  

 
 

Verzamelde data per patiënt 
 
Om de data van betreffende patiënt in beeld te krijgen kan de patiënt geselecteerd worden 
door met linker muis button te dubbel klikken.  
In de twee getoonde tabbladen worden alle data die verzonden worden aan het Keurmerk 
getoond. Het eerste tabblad toont de patiëntgegevens. Hierbij worden de volgende 
gegevens getoond: 
 

- Patiënt Id 

- Geslacht patiënt 

- Geboortedatum 

- Postcode gebied patiënt 

- BSN patiënt 

- Zorgverzekeraar UZOVI code 
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Het tweede tabblad toont de gegevens van de behandel indicatie, hierbij worden volgende 
gegevens getoond:  

- Behandel episode nummer 

- Datum van Aanmelding behandel episode 

- Toegang paramedicus – DTF of Verwijzing 

- Conclusie Screening  

- Hulpvraag vast gelegd 

- Diagnose vastgelegd 

- Hoofddoel vastgelegd  

- Behandelplan vastgelegd 

- Prestatiecode (alleen bij gebruik Agendafunctie 

binnen FysioRoadmap) 

- Locatie Pathologiecode 

- Duur functioneringsproblemen (in weken tijd) 

- Beloop functioneringsproblemen 

- Verwacht herstel 

- Nevenpathologie 

- Recidief 

- Eindresultaat behaald 

- Bezoekdatum 

- AGB code behandeld fysiotherapeut 

- Vragenlijst/meetinstrument 

- Afname datum genoemd(e) vragenlijst/meetinstrument 

- AGB  code fysiotherapeut welke vragenlijst/meetinstrument heeft afgenomen 

 
Laatste 3 items kunnen meerdere malen getoond worden op basis van aantal afgenomen 
vragenlijsten/meetinstrumenten. 

 

Data verzenden 
 
Om data de data te verzenden naar het Keurmerk 
selecteer <Verstuur>. Afhankelijk van de 
hoeveelheid te verzenden data kan dit even 
duren.   
Zodra de data zijn verzonden zal dit getoond 
worden middels volgende scherm: 
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Reeds verzonden data 
 
Indien de data zijn verzonden en er 
nogmaals de button <bereken> wordt 
geselecteerd zal FysioRoadmap de 
volgende melding geven. 
Deze melding wordt ook gegeven indien 
er GEEN nieuw te verzenden data zijn 
sinds de laatste aanlevering.  
 
 
 
 
 
 
 
 


