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1 NIEUWE INDICATIES OVERZICHT

In het nieuwe indicaties overzicht wordt een overzicht getoond van alle nieuw aangemaakte indicaties in de gekozen pe-

riode. In de selectie kunnen een aantal fi lters worden gebruikt en vanuit dit overzicht kunnen er een aantal acties gedaan 

worden.

1.1 Filters
Er kan gebruik worden gemaakt van onderstaande fi lters:

Periode Alle indicaties die aangemaakt zijn in de gekozen periode worden getoond

Fysiotherapeut Alle indicties van de geselecteerde fysiotherapeut(en) worden getoond

Verzekeraar Alle indicaties van de geselecteerde verzekeraar(s)/verzekeraargroep worden getoond

Behandelkeuze Met deze optie kan er gefi lterd worden op behandelkeuze (verwijzing/DTF/consult). Ook 

zit hier een optie “Geen behandelkeuze” in. Als deze wordt gekozen kunnen de andere 

fi lters niet meer gebruikt worden. Als deze optie is aangevinkt dan zie je een overzicht van 

patienten waar nog geen behandelkeuze bij is gekozen.

1.2 Overzicht
Nadat er op de knop <Bereken> is gedrukt worden de volgende gegevens getoond in het overzicht:

Naam De naam van de patiënt

BSN Het BSN-nummer van de patiënt

Indicatiedatum De datum van de indicatie

Diagnosecode De diagnosecode van de indicatie

Chronisch Is de indicatie chronisch ja of nee

FTT Is er sprake van een fysiotherapeutisch traject ja of nee

Aantal afspraken* Het aantal afspraken in de agenda. De waarde die tussen haakjes staat zijn het aantal 

behandelingen die al zijn gedeclareerd elders.

Behandelkeuze De behandelkeuze van de indicatie (V=verwijzing, D=DTF, C=consult)

* Alleen aanwezig als er gebruikt wordt gemaakt van de agenda/declaratie module
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1.3 Acties vanuit overzicht
Vanuit het overzicht kunnen een aantal acties gedaan worden. De kan door met de linkermuisknop op het icoon in de 

eerste kolom te klikken.

Patiënt gegevens Link naar het patientscherm

Declaratie historie Link naar de declaratie historie (als er gebruik wordt gemaakt van de agenda/declaratie 

module

Indicatie gegevens Link naar de indicatie gegevens

Nieuwe notitie Een nieuwe notitie maken die gekoppeld wordt aan het dossier

Notitie overzicht Link naar het notitie overzicht

Nieuw bericht Een nieuw intern bericht schrijven

Nieuwe actie Een nieuwe actie aanmaken

 

 

 


