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De weergave van de sidebar is op een aantal punten veranderd.  Er zijn diverse onderdelen bijgekomen en de keuze-

menu’s zijn aangepast. Daarnaast wordt de informatie getoond die gekoppeld is aan de indicatie van de geselecteerde 

afspraak. 

1 SIDEBAR BIJ INDIVIDUELE AFSPRAAK

Naam Patient 

BSN:  Van geselcteerde patient

Verzekeraar:  Zorgverzekeraar van Basis verzekering 

COV:    Is er een COV uitgevoerd Ja / Nee

Huisarts:  Huisarts van geselecteerde indicatie

Fysiotherapeut: Fysiotherapeut van geselecteerde indicatie

1.1 Indicatie
Omschrijving:  Omschrijving van de gekoppelde indicatie. (Dit is de indicatie waar

   op geselecteerde behandeling zal worden gedeclareerd)

Indicatiedatum:  Ingangsdatum van geselecteerde indicatie. Datum dat geselecteer-

   de indicatie is aangemaakt

Diagnosecode:  Van de geselecteerde indicatie

Chronisch:   Is diagnosecode gemarkeerd als chronisch Ja (vinkje aan)/

   Nee (vinkje uit)

Eerste aandoening: Is de indicatie gemarkeerd als eerste aandoening Ja (vinkje aan)/ 

   Nee (vinkje uit)

1.2 Behandeling
Bedrag:   Te factureren bedrag

Prestatiecode:  van geselecteerde behandeling

Indicatiecode:  van geselecteerde behandeling

Afspraaknummer:  van geselecteerde indicatie

Facturatiemethode:  van geselecteerde behandeling (BV, AV of papier)

Fysiotherapeut:   geselecteerde behandeling staat in agenda van deze medewerker 

   (staat los van dagjournaal in dossier)

1.3 Vergoeding uit AV (2015) 
Indien COV = ja, dan worden hier de gevonden polissen van het getoonde kalenderjaar getoond waarin een vergoeding 

voor fysiotherapie is opgenomen. Indien er meerdere polissen worden gevonden worden deze getoond. 

Naam pakket:   Pakketnaam van gevonden AV polis

Totaal (per jaar/per indicatie):  Aantal behandelingen/totaal bedrag dat vergoed wordt in deze polis per jaar of per 

    indicatie. Dit laatste is afhankelijk van de polis.

Reeds gedeclareerd elders:  Aantal/bedrag reeds in andere praktijk gedeclareerde behandelingen fysiotherapie. 

    Dit dient door de gebruiker zelf bij de polis ingevuld te worden. 

Afspraken t/m vandaag:   Aantal afspraken op deze polis gedeclareerd in de agenda van FysioRoadmap

Geplande afspraken:   Aantal toekomstige afspraken die ten laste van de AV komen. 

Resterend:    Aantal resterende behandelingen/bedrag binnen deze polis (is aftrek som van 

    bovengenoemde aantallen van totaal aantal behandelingen in deze polis)
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Indien er meerdere polissen zijn gevonden zullen dezelfde onderdelen per polis worden getoond en bijgehouden. Indien 

de eerste polis leeg is, zal er automatisch worden overgeschakeld op de volgende polis.

Indien er 2 polissen zijn die samen een onbeperkte fysiotherapeutische zorg dekken zal hiermee rekening gehouden 

worden.

1.4 Afspraak
Datum:   Datum van de geselecteerde behandeling

Tijd:   Tijdsvak van de geselecteerde behandeling op bovengenoemde datum

Vestiging:  Geselecteerde vestiging gekoppeld aan de geselecteerde behandeling 

Fysiotherapeut:  Geselecteerde behandeling staat in agenda van deze medewerker (staat los van dagjournaal in dossier).

2 OPTIES IN NAAMBALK VAN SIDEBAR
 

FysioRoadmap:   Directe koppeling naar tabblad <FysioRoadmap> hierin wordt direct de indicatie van 

   de geselecteerde patiënt geopend

Wijzigen patiënt:   Veld <patiënt> wordt geopend (en kan worden bewerkt)

COV Check uitvoeren:  COV van geselecteerde patiënt uitvoeren

Wijzigen Indicatie:  Veld <indicatie> van geselecteerde indicatie wordt geopend (en kan worden bewerkt) 

Declaratie historie:  De declaratie historie van geselecteerde patiënt wordt geopend, hierin worden alle agenda 

   afspraken en de declaratiestatus van geselecteerde indicatie getoond (Hierin kan indien er 

   meerdere indicaties beschikbaar zijn van de geselecteerde patiënt gewisseld worden tussen 

   de indicaties) 

Declareer en print:  (optioneel: deze optie is er alleen indien behandeling declarabel is en facturatiemethode = 

   papier) Geselecteerde behandeling declareren op papier (baliefactuur).

Open behandeling:  Veld <behandeling wijzigen> wordt geopend (en kan worden aangepast) Wij adviseren om de 

   facturatie op <automatisch> te laten staan. Indien gebruiker de prestatiecode wil veranderen 

   adviseren wij dit middels wijzigen indicatie of prestatiecode wijzigingen door te voeren. 

Niet nagekomen:   Prestatiecode van geselecteerde afspraak wordt gewijzigd in prestatiecode 1960. De 

   facturatiemethode zal hierdoor op <papier> komen. 
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2.1 Opties in Afspraak balk
Wijzig afspraak:  Veld <Afspraak wijzigen/Samenvatting> wordt geopend en kan 

   bewerkt worden. 

3 SIDEBAR BIJ GROEPSAFSPRAAK

Indien er een groepsafspraak gemaakt wordt zullen alle deelnemers van de groepsafspraak 

gelijktijdig in de sidebar worden getoond. Ten aanzien van de individuele afspraak is er een 

extra optie in het Patiënt keuzemenu:

Verwijder uit afspraak: Hiermee is de geselecteerde patiënt uit de groepsafspraak te 

   verwijderen. De prestatiecode zal ongewijzigd blijven. 

Ten aanzien van de individuele zitting is er een andere optie in het afspraak keuze menu:

Patiënt toevoegen: Hiermee is een extra patiënt aan de geselecteerde groepsaf-

   spraak toe te voegen. 

3.1 Weergave groepsafspraak in agenda
De groepsafspraak zal getoond worden met 2 cijfers door een / ge-

scheiden voor de titel. Het eerste cijfer duidt op het aantal deelne-

mers in deze groep. Het 2e cijfer duidt op het maximaal aantal deel-

nemers horende bij de gekozen prestatiecode van deze behandeling. 

Middels een mouse-over worden de gegevens van de groepsafspraak 

tijdelijk zichtbaar getoond (Tijd, titel en prestatiecode, namen van de 

deelnemers en behandelend therapeut.)


