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De laatste 5 jaar heest de praktijk een 
aanzienlijke groei doorgemaakt. De 
praktijk is verdubbeld in locaties en 
personeel. Met 4 locaties op het plaeland 
van Noord Groningen en 18 medewerkers 
is de organisatie gebaat bij inzicht in de 
kwaliteit van het beleid van de organisatie 
en het management, de medewerkers tot 
de kwaliteit van de behandeling van de 
patiënten.

Met de steeds hogere eisen die worden 
gesteld aan de kwaliteit van ons handelen, 
zowel intern als extern, was met deze 
groei het noodzakelijk om een aantal 
onderdelen van de organisatie 
transparanter te krijgen zodat de 
aansturing makkelijker wordt.

Regeren is tevens vooruitzien. Door inzage 
in de actuele financiële en kwalitatieve 
resultaten van de organisatie is het 
makkelijker om in te spelen op de 
ontwikkelingen in het krachtenveld waarin 
wij ons bevinden in de siotherapie.
Daarnaast is het ook wenselijk om in deze 
tijd de kosten de beheersen.

Een stagiaire Human technologie heest 
voor ons marktonderzoek, een 
gebruikersonderzoek en een financiële 
onderbouwing gemaakt. Onder andere op 
basis hiervan hebben wij als organisatie 
gekozen voor de producten van 
SpotOnMedics.

TESTIMONIAL PRAKTIJK

Op zoek naar de 
mogelijkheden om 
de bedrijfsvoering 
in de siotherapie 
praktijk te 
ontlasten is Fysio 
Aan ‘t Wad op 
zoek gegaan naar 
een product dat 
aan deze wens 
kan voldoen.
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SpotOnMedics Kwaliteits-
managementsysteem

Met de module Kwaliteit is dagelijks 
zichtbaar waar we aandacht aan moeten 
besteden om de kwaliteit binnen de 
organisatie actief te beheren. Tevens biedt 
deze module de mogelijkheid om kwaliteit 
binnen de organisatie te borgen. Ieder 
medewerker heest een actieve bijdrage om 
het kwaliteitsniveau mee te handhaven en 
te verbeteren. Iedere ochtend starten de 
medewerkers in het SpotOnMedics 
programma en zien de actuele 
aandachtspunten. Op vaste momenten 
krijgt de organisatie een signaal via het 
systeem waar punten van aandacht 
liggen, met name de regelmatig 
terugkerende evaluatie momenten voor de 
diverse kwaliteitscriteria.

Met de module Research en 
Effectmeting heest Fysio aan ’t Wad een 
systeem in handen om de resultaten van 
de organisatie transparant te maken. Dit is 
op meerdere fronten, zowel intern als 
extern een goede ontwikkeling. Binnen de 
siotherapie worden we in de toekomst 
getoetst op outcome indicatoren die mede 
bepalend kunnen worden voor 
contractering met zorgverzekeraars in de 
toekomst. Regeren is vooruitzien. Met deze 
SpotOnMedics module denken wij een 
goede troef in handen te hebben. 

Met de module Verkoop hebben we 
een beter administratiesysteem dat direct 
gekoppeld is aan onze financiële 
administratie. Hierin worden onze BTW 
plichtige activiteiten als verkoop 
hulpmiddelen en de fitness activiteiten 
verwerkt. Tevens wordt dit systeem ook 
ingezet voor onze debiteuren administratie 
binnen de siotherapie. De afgewezen 
declaraties van de zorgverzekeraars die 
door de patiënt zelf moet worden betaald.

SpotOnMedics Financieel
Scannen, mailen en klaar!

Met de module Financieel hebben wij de 
grootste verbeterslag gemaakt. Door de 
eenvoudige manier van digitaal 
aanleveren van factuur en 
bankoverzichten, is de administratieve 
belasting gehalveerd om tot verwerking in 
het grootboek te komen.
Door de kwartaaloverzichten die via de 
SpotOnMedics module financieel inzicht 
geest in de actuele financiële situatie van 
de organisatie biedt dit de mogelijkheid 
om indien nodig direct bij te sturen. Tevens 
levert het voor ons een halvering van de 
accountantskosten op.

SpotOnMedics Personeel
Online en eenvoudig!

Met de module Personeel kunnen we alle 
onderdelen van het personeelsbeleid 
goed zelf beheren. Van het contract tot de 
scholingsafspraken, het maandelijks 
verwerken van de salarissen, de over-/en 
onder uren en vakanties, functionerings- 
en beoordelingsformulieren,  alles is in 
één overzichtelijk systeem ondergebracht. 
Iedere medewerker heest zelf inzage in zijn 
eigen digitale dossier.

Kortom:

“Door samen te werken met 
SpotOnMedics denken wij een goede stap 
te hebben gezet voor de toekomst. Wij zijn 
nu beter in staat om onze bedrijfsvoering 
adequater uit te voeren en beheersbaar te 
houden. 

In deze tijd van forse bezuinigingen die op 
ons af komen geest ons dit vertrouwen en 
rust om onze organisatie te laten bloeien”.

Fysio Aan ‘t Wad maakt gebruik van...
SpotOnMedics Kwaliteit, Research en Effect, Verkoop, Financieel & Personeel


