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Agenda Sidebar 

 

 

De directe koppeling vanuit de sidebar is verplaatst van  

de sidebar naar de toolbar.  

 

 

Weergave Groepsafspraak in Sidebar 

Indien een groepsafspraak geselecteerd wordt zal in de sidebar de bijbehorende informatie getoond 

worden.  

De geselecteerde afspraak zal met een 

onderbroken rand worden weergegeven.  

In de agenda afspraak wordt vertoond: 

 Kleur van behandelend therapeut 

 Aantal patiënten in de 

groepsafspraak. Eerste cijfer geeft 

het aantal patiënten dat bij 

gekozen prestatiecode mag 

worden gedeclareerd. Tweede 

cijfer toont het aantal ingeplande 

patiënten in deze groepsafspraak. 

 Prestatiecode 

In de sidebar staan: 

 Naam/namen patiënt(en) in de 

groep 

 Afspraak gegevens 

 

Gegevens weergeven/verbergen 

De patiëntgegevens in de sidebar kunnen uitgebreid worden weergegeven of verborgen worden . 
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  Selecteer het witte driehoekje  links van de patiëntnaam 

 

Nu wordt er aanvullende informatie betreffende de behandeling 

getoond.  

 

 

 

 

 

 

Beschikbare gegevens in de sidebar 

 

 

BSN   BSN van patiënt 

Verzekeraar   Basisverzekering 

Indicatiedatum  Aanmaak datum van indicatie  

Diagnosecode  Van huidige indicatie bij (groeps)afspraak 

Chronisch  Ja/Nee betreft huidige indicatie  

Eerste aandoening Ja/Nee betreft huidige indicatie 

Huisarts   Naam huisarts 

Tel. huisarts  Telefoon nummer bovengenoemde huisarts 

Fysiotherapeut  Fysiotherapeut welke de indicatie heeft  

aangemaakt 

Bedrag   Tarief zorgverzekeraar bij gekozen  

prestatiecode 

Prestatiecode  Van geselecteerde behandeling 

Indicatiecode   Van geselecteerde behandeling 

Afspraaknummer van de serie afspraken horen bij deze  

indicatie 

Fact. methode  BV of AV 

 

Vergoeding uit AV (2014) 

Totaal   Totaal aantal afspraken op deze AV gemaakt 

Reeds gedecl. elders Dit jaar al eerder verbruikte behandelingen  

Afspraken tot vandaag Alle afspraken uit de AV (in FRM agenda ) tot  

vandaag 

Resterend  Aantal nog te declareren behandelingen in AV 

Gedeclareerd  Totaal bedrag gedeclareerd tot nu toe 

Nog te declareren Totaal alle nog niet gedeclareerde  

behandelingen 
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Aanvullende functies per patiënt 

Selecteer het  symbool voor aanvullende functies 

Hier vindt u de volgende functies: 

 FysioRoadmap – directe koppeling naar de indicatie van 

deze patiënt in FysioRoadmap 

 Wijzigen Patiënt (F3) – directe koppeling naar 

Patiëntgegevens en Polissen van deze patiënt (COV) 

 Wijzigen Indicatie – directe koppeling naar huidige 

indicatie van deze patiënt 

 Declaratie Historie – directe koppeling naar declaratie historie van deze patiënt (hier zijn alle 

indicaties inzichtelijk)  

 Verwijder uit afspraak – afspraak van deze 

patiënt uit de groepsafspraak verwijderen. 

Deze verwijdering dient u te bevestigen.  

 Open behandeling – directe koppeling 

naar specifieke behandelgegevens; hier 

zijn wijzigingen door te voeren.  

  Niet nagekomen – direct wijzigen van gekozen prestatiecode in prestatiecode 1960 ‘niet 

nagekomen afspraak fysiotherapie’ 

 

Patiënt aan groepsafspraak toevoegen 

Selecteer de het  symbool en vervolgens <Patiënt toevoegen> 

voor het direct toevoegen van een patiënt aan deze 

groepsafspraak. 

 

Middels het scherm ‘Afspraak Wijzigen/Patiënt(en) selecteren’ 

kunt u nu 1 of meerdere 

patiënten aan de huidige 

groepsafspraak 

toevoegen. Zoek de 

patiënten, selecteer 

<toevoegen> en 

doorloop de normale 

procedure voor het 

maken van een afspraak 

om deze 

wijziging/toevoeging te 

bevestigen 
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Gegevens individuele behandeling 

BSN   BSN van patiënt 

Verzekeraar   Basisverzekering 

Indicatiedatum  Aanmaak datum van indicatie  

Diagnosecode  Van huidige indicatie bij (groeps)afspraak 

Chronisch  Ja/Nee betreft huidige indicatie  

Eerste aandoening Ja/Nee betreft huidige indicatie 

Huisarts   Naam huisarts 

Tel. huisarts  Telefoon nummer bovengenoemde huisarts 

Fysiotherapeut  Fysiotherapeut welke de indicatie heeft  

aangemaakt 

Bedrag   Tarief zorgverzekeraar bij gekozen  

prestatiecode 

Prestatiecode  Van geselecteerde behandeling 

Indicatiecode   Van geselecteerde behandeling 

Afspraaknummer Van de serie afspraken horende bij deze  

indicatie 

Fact. methode  BV of AV 

 

Vergoeding uit AV (2014) 

Totaal   Totaal aantal afspraken op deze AV gemaakt 

Reeds gedecl. elders Dit jaar al eerder verbruikte behandelingen  

Afspraken tot vandaag Alle afspraken uit de AV (in FRM agenda ) tot  

vandaag 

Resterend  Aantal nog te declareren behandelingen in AV 

Gedeclareerd  Totaal bedrag gedeclareerd tot nu toe 

Nog te declareren Totaal alle nog niet gedeclareerde  

Behandelingen 

Behandeling 

Datum   Datum van betreffende afspraak 
Tijd   Tijd van betreffende afspraak 
Bedrag   Tarief zorgverzekeraar bij gekozen  

prestatiecode 
Prestatiecode  Van geselecteerde behandeling 
Indicatiecode   Van geselecteerde behandeling 
Afspraaknummer Van de serie afspraken horende bij deze  

indicatie 
Fact. methode  AV of BV  
Apparaat Geselecteerd apparaat bij deze behandeling 

(optioneel) 
Therapeut  Behandelend therapeut bij deze behandeling 
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Gedeclareerde Behandeling 

Datum   Datum van betreffende afspraak 
Tijd   Tijd van betreffende afspraak 
Bedrag   Tarief zorgverzekeraar bij gekozen  

prestatiecode 
Prestatiecode  Van geselecteerde behandeling 
Indicatiecode   Van geselecteerde behandeling 
Afspraaknummer Van de serie afspraken horende bij deze  

indicatie 
Fact. methode  Papier of digitaal 
Apparaat Geselecteerd apparaat bij deze behandeling 

(optioneel) 
Therapeut Behandelend therapeut bij deze behandeling 

    Factuur   Factuurnummer 
    Datum   Datum facturatie 
    Bedrag   Gedeclareerd bedrag  
 
Aanvullende functies per patiënt 

Selecteer het  symbool voor aanvullende functies 

Hier vindt u de volgende functies: 

 FysioRoadmap – directe koppeling naar de indicatie van 

deze patiënt in FysioRoadmap 

 Wijzigen Patiënt (F3) – directe koppeling naar 

Patiëntgegevens en Polissen van deze patiënt (COV) 

 Wijzigen Indicatie – directe koppeling naar huidige indicatie van deze patiënt 

 Declaratie Historie – directe koppeling naar declaratie historie van deze patiënt (hier zijn alle 

indicaties inzichtelijk)  

 

Aanvullende functies per behandeling 

Selecteer de het  symbool voor aanvullende functies 

Hier vindt u de volgende functies: 

 Wijzigen Afspraak – Directe koppeling naar scherm 

‘Afspraak wijzigen‘ van deze afspraak 

 Open behandeling – directe koppeling naar specifieke 

behandelgegevens; hier zijn wijzigingen door te voeren.  

  Niet nagekomen – direct wijzigen van gekozen 

prestatiecode in prestatiecode 1960 ‘niet nagekomen afspraak fysiotherapie’ 
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Aanvullende functies per gedeclareerde behandeling 

 Crediteer – Crediteren van geselecteerde behandeling. 

Zie hiervoor ‘Handleiding Declareren en Crediteren’ 

 Niet nagekomen - direct wijzigen van gekozen 
prestatiecode in prestatiecode 1960 ‘niet nagekomen 
afspraak fysiotherapie 

 


