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Sjabloonbeheer: brief online intake/ DTF/ vragenlijst 
 
Per abuis zijn er 2 brieven niet standaard in het sjabloonbeheer gekomen. 
Het gaat om de uitnodiging voor de online intake/ DTF/vragenlijst en de herinnering hiervoor. 
Deze kunt u zelf invoegen in de stambestanden. 
Ga daarvoor  naar Stambestanden – FysioRoadmap – Sjabloonbeheer. Kies dan voor:  

A. Online onderzoek e-mail (bij sjabloontype) en standaard e-mail of herinneringse-mail (bij soort) 

B. Online vragenlijst e-mail (bij sjabloontype) - standaard e-mail of herinneringse-mail (bij soort) 

Daar kunt u een nieuw sjabloon aanmaken door op het +teken te klikken. Plak dan een van onderstaande 
teksten in de lege pagina en geef bij “Titel” een voor u duidelijke omschrijving. Voortaan kunt u dan deze 
sjablonen gebruiken bij het versturen van een online intake-/DTF-/vragenlijstverzoek of de herinnering 
ervan. 
 

Sjabloon online intake/DTF: 

 
(Onderwerp e-mail: Bericht van uw fysiotherapeut: uitnodiging invullen basisinformatie)  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
U heeft een afspraak gemaakt bij onze praktijk. Tijdens uw eerste bezoek bespreken we uw klachten 
en overleggen we welke behandelmogelijkheden er zijn. 
 
Ter voorbereiding op dit eerste bezoek vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Dat kan online, via 
onderstaande link. 
 
De vragenlijst is beveiligd: alles wat u invult, komt automatisch in uw persoonlijke dossier terecht.  
 
Vriendelijk verzoeken wij u de vragenlijst uiterlijk één werkdag voor uw afspraak in te vullen. 
Ook vragen wij u de tijd te nemen voor de vragenlijst en alle vragen zo volledig mogelijk te 
beantwoorden. 
Uiteraard bespreken we de vragenlijst tijdens het eerste bezoek; u kunt dan ook een nadere 
toelichting geven. 
 
VERZOEK_LINK  om de vragenlijst te openen. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking en tot ziens in onze praktijk. 
  
Met vriendelijk groet, 
 
Uw fysiotherapeut  
[Gegevens fysiotherapiepraktijk] 
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 Herinnering online intake/DTF 
 

(Onderwerp e-mail: HERINNERING Bericht van uw fysiotherapeut: uitnodiging invullen 
basisinformatie)  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Ons systeem meldt dat u de online vragenlijst nog niet heeft ingevuld. 
Daarom sturen wij u deze herinnering. 
 
U heeft een afspraak gemaakt bij onze praktijk. Tijdens uw eerste bezoek bespreken we uw klachten 
en overleggen we welke behandelmogelijkheden er zijn. 
 
Ter voorbereiding op dit eerste bezoek vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Dat kan online, via 
onderstaande link. 
 
De vragenlijst is beveiligd: alles wat u invult, komt automatisch in uw persoonlijke dossier terecht.  
 
Vriendelijk verzoeken wij u de vragenlijst uiterlijk één werkdag voor uw volgende afspraak in te 
vullen. 
Ook vragen wij u de tijd te nemen voor de vragenlijst en alle vragen zo volledig mogelijk te 
beantwoorden. 
Uiteraard bespreken we de vragenlijst tijdens het eerste bezoek; u kunt dan ook een nadere 
toelichting geven. 
 
VERZOEK_LINK  om de vragenlijst te openen. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking en tot ziens in onze praktijk. 
  
Met vriendelijk groet, 
 
Uw fysiotherapeut  
[Gegevens fysiotherapiepraktijk] 
 

Uitnodiging online vragenlijst 

 
(onderwerp e-mail: Bericht van uw fysiotherapeut: uitnodiging invullen online vragenlijst(en))  
  
Geachte heer/mevrouw, 
  
Om de voortgang van de behandeling nader te kunnen analyseren, vragen wij u een of meerdere 
vragenlijsten in te vullen.  
Dat kan online, via onderstaande link. 
 
De vragenlijsten zijn beveiligd: alles wat u invult, komt automatisch in uw persoonlijke dossier 
terecht.  
Wij betrekken deze gegevens bij de verdere behandeling en bespreken dit uiteraard met u. 
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Vriendelijk verzoeken wij u de vragenlijst uiterlijk één werkdag voor uw (volgende) afspraak in te 
vullen. 
Ook vragen wij u de tijd te nemen voor de vragenlijs en alle vragen zo volledig mogelijk te 
beantwoorden. 
Bij de beantwoording van een aantal vragen kunt u met een schuifbalk aangeven hoe u de situatie 
ervaart.  
 
VERZOEK_LINK  om de vragenlijst(en) te openen. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking en tot de volgende afspraak. 
  
Met vriendelijk groet, 
  
Uw fysiotherapeut  
[Gegevens fysiotherapiepraktijk]  

  

Herinnering online vragenlijst 

  
(onderwerp e-mail: HERINNERING Verzoek van uw fysiotherapeut: uitnodiging invullen online 
vragenlijst(en))  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Ons systeem meldt dat u de online vragenlijst(en) nog niet heeft ingevuld. 
Daarom sturen wij u deze herinnering. 
 
Om de voortgang van de behandeling nader te kunnen analyseren, vragen wij u een of meerdere 
vragenlijsten in te vullen.  
Dat kan online, via onderstaande link. 
 
De vragenlijsten zijn beveiligd: alles wat u invult, komt automatisch in uw persoonlijke dossier 
terecht.  
Wij betrekken deze gegevens bij de verdere behandeling en bespreken dit uiteraard met u. 
 
Vriendelijk verzoeken wij u de vragenlijst uiterlijk één werkdag voor uw (volgende) afspraak in te 
vullen. 
Ook vragen wij u de tijd te nemen voor de vragenlijs en alle vragen zo volledig mogelijk te 
beantwoorden. 
Bij de beantwoording van een aantal vragen kunt u met een schuifbalk aangeven hoe u de situatie 
ervaart.  
 
VERZOEK_LINK  om de vragenlijst(en) te openen. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking en tot de volgende afspraak. 
  
Met vriendelijk groet, 
  
Uw fysiotherapeut  
[Gegevens fysiotherapiepraktijk]  



 
FysioRoadmap 4.3 

 
Monitored Rehab Systems 

 
 

 


