
SpotOnMedics





Missie van SpotOnMedics is het 
professionaliseren van fysiotherapiepraktijken

•  SpotOnMedics helpt fysiotherapie praktijken met een 
moderne totaaloplossing: Kwaliteitmanagement, 
SpotOnMedics Financieel & Personeel, SpotOnMedics 
Desktop en Declaratieverwerking.

•  SpotOnMedics klanten weten waar ze staan, brengen hun 
administratieve lasten terug, en niet onbelangrijk, verlagen hun 
de kosten en hebben zodoende meer tijd voor de patiënt



SpotOnMedics: Kwaliteitsmanagement

• Geïntegreerde rapportage voor de praktijk

• Missie, visie en strategie

• Praktijk doelstelling: omzet, productiviteit, kwaliteit en 
specialismen

• Verbetercyclus (PLAN-DO-CHECK-ACT)

• Leveranciersbeoordeling

• Interne kwaliteitscontrole op dossiervorming en plus audit



Informatie en kennis delen in de praktijk, 
Effectieve team communicatie

•   Persoonlijk dashboard voor praktijkmedewerker

•   Actielijsten per persoon, Jaarplanning 

•   Online handboeken en dossiers

•   Nieuwsberichten en interne berichten

•   Wachtlijst registratie en beheer

•   Tevredenheidsregistratie van medewerkers en patiënten



SpotOnMedics:
Patiënten portaal & effectmeting

•   Geautomatiseerde vragenlijsten aan patiënten

•   Analyse effectiviteit behandelingen per patiënt en groepen 
van patiënten

•   Integratie met andere gegevensbronnen



SpotOnMedics: 
Verkoopregistratie

•   Verkoop van losse producten

•   Sport- en fysio-abonnementen registreren en factureren

•   Uitleenregistratie

•  Gekoppeld aan SpotOnMedics Financieel & Personeel

•  Gekoppeld aan de verrichtingen administratie van de 
fysiotherapiepraktijk voor declaraties



SpotOnMedics:
Financieel & Personeel

•   Online oplossing voor uw boekhouding

•   Scannen, mailen en klaar!

•   Direct en actueel inzicht in de cijfers

•  Online oplossing voor uw personeelsadministratie

•   Salarisstroken, verzuim- en verlofregistratie

•   Personeelsdossier

•  Zeer moderne producten tegen een vaste, lage prijs!



Gebruik van SpotOnMedics leidt tot?

•   Kwaliteit als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering

•   Kwaliteitzorg als teaminspanning en niet de zorg van de 
kwaliteitsmanager

•   Kwaliteit en communicatie met klanten en medewerkers 
staan centraal

•   SpotOnMedics helpt de praktijk bij een Achmea plus audit



In 1 tot 3 maand naar Plus-certificaat

Kosten: 
SOM modules jaarlijks: 
€1.000 tot €2.000,-
Implementatie: €2.500
Gezamenlijk maken van 
kwartaalrapportages: optie

Hogere omzet kleine 
praktijk (4fte) door plus 
certificaat:
- Jaarlijks: €35.000

Hoger rendement: 
- Jaarlijks: €30.000 +
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SpotOnMedics
Verbetercyclus, Plan-Do-Check-Act



SpotOnMedics 
Verbetercyslus

•   Instelbare dashboard

•   Verbeteracties per type, herkomst en actiehouder

•   Delegeren aan teamleden

•   Sturen op tijdigheid

•   Iedereen kan meekijken



SpotOnMedics
Jaarplan



SpotOnMedics
Handboeken FysOptima, FysActiv en Fysiovisie



SpotOnMedics
Wachtlijst koppeling: VECOZO - COV



SpotOnMedics
Interne audit, doorlopend zicht op plus-checklist



SpotOnMedics Financieel
Online archief, duidelijk en eenvoud



SpotOnMedics Financieel
Online archief, duidelijk en eenvoud



SpotOnMedics Personeel
Online dossier en salarisverwerking



SpotOnMedics Personeel
Inlogfaciliteit voor medewerkers





SpotOnMedics voorstel
Meerdere opstap mogelijkheden

•  SpotOnMedics Kwaliteit modules e.a.

•  M.b.v. SpotOnMedics de praktijk certificering gereed maken

•  Directe bijdrage in kostenverlaging door gebruik van 
SpotOnMedics Financieel en Personeel

•  SpotOnMedics Desktop 

•  SpotOnMedics Declaratie- en receptieservice



www.SpotOnMedics.nl


