
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SpotOnMedics is ontstaan in 2009. Directe aanleiding waren de grote veranderingen 
in de fysiotherapiepraktijk. Praktijken en fysiotherapeuten werken met veel 
verschillende informatiesystemen die niet of beperkt met elkaar samenwerken. Voor 
de praktijk worden interne kwaliteitsystemen steeds belangrijker, zorgverzekeraars 
willen sturen op aantoonbaar kwaliteitsniveau en stemmen hun 
contracteringsprogramma’s daar op af. Omzet, kostenrendement en effectiviteit van 
zorgverlening komen steeds meer centraal te staan. 
 
SpotOnMedics biedt fysiopraktijken een breed producten- en dienstenpakket, 
waarmee praktijken hun positie op het gebied van kwaliteit, effectiviteit en het 
praktijkrendement kunnen vaststellen en verbeteren. 
 
Met SpotOnMedics kunnen fysiotherapiepraktijken bedrijfsmatig sturen en weten ze 
waar ze staan in termen van omzet, kosten en resultaat per vestiging. 
Praktijken besparen met SpotOnMedics zo'n 50% op hun administratie en 
accountancy kosten. 
 
Direct leden voordeel is 10% korting op het gebruik van de SpotOnMedics 
software. 
 
 
 
 
 



1. Kwaliteitmanagementsysteem en Achmea Plus 
 
Kwaliteit in zorg en effectiviteit van behandelingen worden steeds belangrijker in uw 
Fysiotherapiepraktijk. Zorgverzekeraars sturen op kwaliteit en effectiviteit, uw patiënten vragen om 
goede zorg en persoonlijke begeleiding. Tegelijkertijd nemen wet-, regelgeving en de 
administratieve last in uw praktijk toe. 
 
De SpotOnMedics Online Modules helpen u. Al een groot aantal praktijken maakt gebruik van ons 
moderne, complete en online kwaliteitmanagement systeem.  
 
De beschikbare modules zijn: 

1 Teamcommunicatie 
2 Kwaliteitsmanagement 
3 Management rapportage 
4 Research & effectmeting 
5 Verkoopregistratie 

 
Testimonial Praktijk de Grote Rivieren: "Voorheen stond er bij ons bijna niks op papier. 
Alle informatie lag overal, maar er was geen systeem voor het bijhouden van wat we 
deden. De modules hebben alles inzichtelijk gemaakt voor iedereen." 
 
Testmonial Praktijk Fysio Aan ‘t Wad: "Iedere ochtend starten de medewerkers in het 
SpotOnMedics programma en zien de actuele aandachtspunten." 
 
Nieuwe pagina’s (doorklikken): 
 

1 Teamcommunicatie  
 

 
 
 
 
 

 
Effectieve communicatie en het delen van kennis is belangrijk in uw team. De module 
teamcommunicatie zorgt hiervoor. Het is een persoonlijke startpagina voor al uw medewerkers. 
 
Via teamcommunicatie kunt u onderling informatie uitwisselen. Denk aan nieuwsberichten voor de 
praktijk, een archief van notulen, interne berichten en takenlijstjes. Daarnaast kunt u teamleden 
gemakkelijk betrekken bij o.a. het proces van de verbetercyclus of de interne kwaliteitscontroles. 
De actiepunten die u toewijst verschijnen direct op de startpagina van de betreffende medewerker. 
Bovendien kan vanuit Intranet toegang worden verkregen tot alle handboeken, de wachtlijst en het 
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praktijk jaarplan. Ook kunt u eenvoudig praktijk informatie aan nieuwe patienten en andere 
geïnteresseerden toesturen. 
 
Kortom: teamcommunicatie biedt een dashboard voor uw praktijk en uw medewerkers. Vervang 
Excel bestanden en gele post-its door een systeem waarin belangrijke informatie snel is terug te 
vinden. 
 
 
 

2 Kwaliteitsmanagement 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteitscertificering binnen de praktijk vereist discipline en brengt een administratieve last met 
zich mee. De module Kwaliteitsmanagement biedt administratieve ondersteuning voor processen 
die ten grondslag liggen aan een succesvolle audit. 
 
Verbetercyclus 
Eén van de drie onderdelen van Kwaliteitsmanagement is de verbetercyclus. U kunt in een register 
volgen welke acties in de cyclus zitten. De opvolging kent u met een muisklik toe aan een van uw  
medewerkers. In hetzelfde register legt u verbeterideeën, MIP-MIM meldingen, klachten en 
activiteiten uit het jaarplan vast. 
 
Leveranciersbeoordeling 
Vanuit de certificering bent u verplicht minimaal jaarlijks een leveranciersbeoordeling uit te voeren. 
In het onderdeel leveranciersbeoordeling legt u vast welke producten en diensten u beoordeelt, 
welke criteria u hanteert, wie uw huidige leveranciers zijn, wat uw bevindingen daarover zijn en de 
te nemen acties.  
 
Kwaliteitscheck 
Met de functie kwaliteitscheck legt u de resultaten van intern uitgevoerde audits op dossiervorming 
vast. De beoordelingscriteria zijn in lijn met de criteria die bij een externe audit worden gevolgd.  
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Wordt een non-conformity geconstateerd? Dan kunt u direct de auditee via SpotOnMedics 
informeren en vragen het dossier aan te passen. Zo houdt u zicht op de status van uw interne 
kwaliteitscontrole en weet u voorafgaand aan de externe audit al hoe uw praktijk er voor staat. 
 
 
 
 

3 Management rapportage 

 
 
 
 
 
 
 
De module Managementrapportage leidt tot meer inzicht en betere resultaten. Per kwartaal helpt de 
programmatuur u met het opstellen van kwaliteitsverslag, waarmee u de missie, visie en jaardoelen 
van de praktijk aangeeft en doorlopend vast stelt hoe uw praktijk scoort en vertaald u iw 
bevindingen in actieve verbeterpunten.  
 
Naast de drie onderdelen uit het kwaliteitsysteem gebruikt SpotOnMedics informatie uit de 
wachtlijstfunctie, gegevens uit Intramed of FysioLogic en informatie uit de verkoopmodule van 
SpotOnMedics. Zo wordt een compleet rapport opgebouwd. 
 
Het standaard rapportagesjabloon bevat alle belangrijke items. U kunt het sjabloon eenvoudig 
aanpassen en uw eigen logo toevoegen en tevens een sjabloon voor een kwaliteitsjaarrapport 
opstellen. 
 
 

4 Research & effectmeting 
 

De patiëntregistratie wordt automatisch vanuit uw wachtlijstregistratie opgebouwd. Koppel diverse 
vragenlijsten en meetformulieren aan uw patiënten, zoals VAS, PSK, NDQ, SPADI, RAND36 en 
CCQ. Indien gewenst stelt u uw eigen vragenlijst samen en activeert u deze in de meetcyclus. 
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De vragenlijsten worden na registratie opgenomen in een databank. Vervolgens kunt u ingevoerde 
informatie filteren op aandoening, therapie/interventie, periode, zorgverzekeraar en andere 
kenmerken. Daarnaast kunt u patiënten van labels voorzien, om hen te groeperen.  
 
Patiëntenportaal  
Via uw Patiëntenportaal activeren. Hier hebben uw patiënten toegang tot hun persoonlijke 
omgeving. Deel informatie met uw patiënten, verzoek hen vragenlijsten in te vullen of bekijk de 
vorderingen die ze persoonlijk maken. De patiënten ontvangen van SpotOnMedics inien u dat wenst  
een e-mail met een persoonlijke toegangscode.  
 
 

5 Verkoopregistratie 
 
De module Verkoopregistratie fungeert o.a. als “geautomatiserd doorgeefluik” voor alle  
verrichtingen uit Intramed, Fysiologic of andere fysiotherapie agenda en verrichtingensystemen. 
Door het inlezen van deze gegevens wordt uw online boekhouding en administratie-omgeving 
SpotOnMedics Financieel volledig geautomatiseerd geboekt en heeft u een compleet omzetbeeld 
voor uw praktijk, vestiging per periode inclusief openstaande postenlijsten. 
 
Abonnementen 
Leg sport- en fitnessabonnementen vast en laat het systeem automatisch de facturen opstellen, 
prolongatienota’s maken en incasso-bestanden aan uw bank sturen. Eventuele wijzigingen in 
abonnementen (tijdelijk stoppen, beëindigen etc.) kunt u vastleggen en worden direct verwerkt.  
 
Balieverkopen 
Naast abonnementen kunt u ook balieverkopen registreren en losse facturen maken. U legt eenmalig 
een artikelbestand aan en stelt daarna snel en correct een balie-verkoopnota samen. Printen  en 
meegeven aan uw klant of direct afrekenen via pinbetaling maken deze functie compleet en 
efficient in gebruik. 
 
Uitleenregister 
In het uitleenregister legt u vast aan welke patienten u bepaalde hulp- en trainingsmiddelen heeft 
uitgeleend en wanneer dit wordt terugverwacht. SpotOnMedics stuurt aan het begin en het einde 
van de uitleenperiode een e-mail aan de patiënt ter bevestiging/herinnering. Voor uw eigen gebruik 
heeft u de beschikking over een uitleenregister en overzicht. 
 
Verkoop en Offerte systeem aan bedrijven 
Steeds meer fysiotherapiepraktijken proberen extra omzet te realiseren aan het bedrijfsleven via 
preventie advies en trainingsprogramma’s. In de verkoopmodule legt u vast welke therapeut 
“verkoper” met welke bedrijven heeft gesproken over te leveren diensten en welk omzetbedrag hier 
uit kan volgen. Door actieve opvolging van deze verkoopgesprekken en het geautomatiseerd laten 
samenstellen van offertes en contractvoorstellen wordt het genereren van extra omzet een stuk 
inzichtelijker en administratief lichter gemaakt. 
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2. Financiële administratie en jaarrekening 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw 

Financiële administratie betekent voortaan: scannen, mailen en klaar! SpotOnMedics Financieel is 
een uniek concept voor het verwerken van uw financiële administratie. Onze online software is 
altijd en overal toegankelijk. Er is zelfs een app beschikbaar voor de iPhone en iPad. 
 
Doordat uw administratie binnen 24 uur up-to-date is heeft u doorlopend zicht op winst- en verlies 
per vestiging of uw totale praktijk. Salarissen worden geautomatiseerd geboekt en uw bankrekening 
wordt als vanzelfsprekend ook gekoppeld met de boekhouding. Doorlopend zicht op te ontvangen 
vorderingen en te betalen facturen. Doorlopend controleert SpotOnMedics de inegriteit van uw 
administratie(s) en per kwartaal ontvangt u een financieel kwartaalrapport. Na afloop van het 
kalenderjaar ontvangtu in het eerste kwartaal uw jaarrapport en wordt uw belastingaangifte 
verwerkt. 
 
Zo heeft u altijd een actuele financiele administratie en kunt u tijdig bijsturen op veranderingen.  
SpotOnMedics financieel is een aantrekkelijk alternatief voor uw boekhouding en verlaagd uw 
accountancy kosten met zo’n 50%.  Via benchmarks en Prestatie-Indicatoren kunt u de eigen 
praktijkresultaten vergelijken met andere soortgenoten. Zo bent u in staat om uw praktijk 
doorlopend bij te sturen naar het gewenste financiele rendement. 
 
Testimonial Praktijk Boot en Broersen: "Met de online administraties van SpotOnMedics 
hebben we doorlopend actueel zicht op de bedrijfsresultaten en is onze boekhouding een 
stuk eenvoudiger geworden." 
 
 
 
 
 
 



3. Personeel administratie en salarisverwerking 
 

 
 
 
 
 
 
 

SpotOnMedics Personeel is een complete online personeelsadministratie en salarisverwerking 
systeem. De online software is altijd en overal toegankelijk. Zowel uw administratie/secretariaat en 
uw medewerkers hebben altijd toegang tot de voor hun belangrijke informatie. 
Loonstroken, verlofoverzichten, verzuimregistratie, functioneringsverslagen en gemaakte 
verstrekkingen aan het personeel zijn op deze manier altijd beschikbaar. 
 
Uw medewerkers hebben via een eigen inlogaccount via een pc met internet of hun smartphone  
toegang tot de individuele loonstroken en jaaropgave. Deze kunnen zij, bekijken, downloaden en 
printen. Ook kunnen zij online verlof aanvragen en andere persoonlijke documenten uit hun 
werknemersdossier raadplegen.  
 
SpotOnMedics Personeel wordt aangeboden tegen een vaste prijs per medewerker per jaar inclusief 
salarisverwerking, vastloon of verrichtingenbasis, verlofadministratie en werknemersdossier.  
Aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld personeelsmanagement of het opstellen van een modern  
beloningsbeleid worden als aanvullend advies aangeboden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Contact: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fysio4deel, telefonisch op 033 - 
463 72 20, of via email info@fysio4deel.nl. 
 
SpotOnMedics Presentaties: 
 
SpotOnMedics Productpresentaties 

1 SpotOnMedics Algemeen 
2 SpotOnMedics Financieel 
3 SpotOnMedics Personeel 
4 SpotOnMedics Testimonial 

 
Internet: 
www.SpotOnMedics.nl 
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