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Declaratieprotocollen FysioTopics/Zorg1 
gebruiken 
 

Als je een addendum productfinanciering hebt geaccepteerd voor FysioTopics zorgplan(nen) dan 

moet je met specifieke codes declareren.  Deze behandelcodes worden via het normale 

declaratietraject gedeclareerd.  

Bij de uitleg is er vanuit gegaan dat alles is ingericht conform de FysioTopics handleidingen 

declaratieprotocol inrichten welke je hier kunt vinden onder het kopje ‘Voor gebruikers van 

FysioTopics’. 

 

Nieuwe afspraken en behandelseries toevoegen via agenda 

Je start een behandeling zoals je gewend bent in de agenda. Hier kies je voor de juiste codelijst en 

kies je altijd de code die bij de classificatie hoort. Voor elke volgende behandeling kies je de 

behandelcode die nodig is. 

1. Klik op menu [Bestand], [Agenda]. 

2. Klik op de datum en tijd waarop je een afspraak wil inplannen. 

3. Typ de eerste letter van de achternaam van de patiënt in OF het eerste cijfer van de 

geboortedatum; de wizard "Plannen van een afspraak" wordt geopend. 

4. Kies de patiënt. 

5. Vul de velden in zoals je gewend bent, met de volgende aandachtspunten: 

- Als je de optie "Het betreft een nieuwe klacht" aanvinkt, wordt een nieuwe behandelepisode 

met nieuwe behandelserie toegevoegd. (Als je alleen een nieuwe afspraak wil plannen op een 

bestaande behandelserie, laat je deze optie uitgevinkt.) 

- Kies bij het veld "Codelijst:" voor “Nek”, “Rug” of "Schouderpijn" of in geval van exclusie voor 

"Fysiotherapie". 

- Kies bij het veld "Kies een prestatiecode:" voor de verrichtingcode. Kies bijvoorbeeld bij de 

start voor “Intake en onderzoek" of bij een opvolgende behandeling “Zitting 1 op 1”. 

https://www.intramed.nl/zorgproducten/
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6. Voltooi de wizard. 
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Instellingen in behandelserie 

Bij een categorie (low, medium en high risk) hoort een specifieke diagnosecode. Die registreer je 

in de behandelserie. 

Bij een categorie (low, medium en high risk) hoort een specifieke diagnosecode. Die registreer je 

in de behandelserie. 

1. Open de behandelserie, bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Agenda], klik op de afspraak, 

"Schermen", "Inzien behandelserie".. 

2. Controleer of bij het veld "Codelijst:" is gekozen voor het juiste codelijst. Wijzig het zo nodig 

via . 

3. Controleer of bij het veld “Zorgproducten” het juiste zorgproduct al is ingevuld. Vul dit zo 

nodig via . 

4. Ga naar tabblad "3. Diagnose". 

5. Klik op  bij "Verwijsdiagnose:" en kies voor "VNZ diagnosecodelijst fysioth.oefenth. 

6. Typ in het veld daarachter de diagnosecode die bij de categorie hoort (zie eerdere tabellen). 

Hieronder zie je een overzicht met bij ons bekende diagnosecodes per zorgprogramma: 

Let op! Controleer altijd het addendum van de betreffende zorgverzekeraar of er afwijkende afspraken 

zijn! 

Zorgprogramma Diagnosecode 

Lage rug 3426 

Nek 3026 

Schouder 4026 

THP / TKP 6201 / 7001 

Artrose heup / Artrose Knie 6223 / 7023 
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1. Sluit het scherm. 

Instellingen in behandelepisode 

Voor FysioTopics is een speciale inrichting met formulierensetjes, behandelrichtlijnen en formulieren 

die je helpen om op de juiste manier je dossier te vullen. 

Formulierensetjes 

Wanneer je een nieuwe behandelepisode in de agenda inplant is het aan te raden om direct de 

formulierenset toe te voegen, zo worden in een keer alle relevante formulieren, meetinstrumenten en 

testverslagen voor de beginmeting in één keer toegevoegd. 
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Later toevoegen kan ook, maar let er dan op dat je alles volledig toevoegt: 

- FysioTopics vragenformulier 

- FysioTopics zorgplankeuze 

- Alle relevante meetinstrumenten 

 

Behandelplannen 

Het toevoegen van behandelplannen is noodzakelijk om zo te borgen dat je conform de FysioTopics 

richtlijnen werkt en op de juiste tijd de meetinstrumenten afneemt. Vul via het formulier ‘FysioTopics’ 

Zorgplankeuze’ het juiste zorgplan in, dan wordt het juiste behandelplan automatisch toegevoegd als 

je bij de vraag ‘FysioTopics richtlijn xxxx’ op de knop ‘Toevoegen’ klikt. 

 

 

 

Instellingen in behandelserie bij exclusie 

Wanneer het een exclusie betreft moet je de behandelserie anders invullen. Open de behandelserie, 

bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Agenda], klik op de afspraak, "Schermen", "Inzien behandelserie". 

 

1. Controleer of bij het veld "Codelijst:" is gekozen voor "Fysiotherapie". Wijzig dit zo nodig via 

2. Ga naar tabblad "3. Diagnose". 

3. Typ bij het veld "Code" een DCSPH code nekpijn, rugpijn of schouderpijn in. 

4. Bewaar de gegevens ("F5" of ). 
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Instellingen in behandelepisode bij exclusie 

Wanneer het een exclusie betreft dan kun je dat via het zorgplankeuze formulier aangeven. 

 

Beantwoord de vraag met ‘Toevoegen’. Nu wordt een exclusie behandelplan toegevoegd welke NIET 

in de export naar FysioTopics wordt verstuurd. 

 

Je kunt ook zelf een andere behandelrichtlijn kiezen die je voor exclusie wilt gebruiken, zo lang 

het maar geen FysioTopics richtlijn is omdat deze anders geëxporteerd zou worden als inclusie. 

Als je liever een eigen richtlijn gebruikt, dan kun je de trigger voor het toevoegen van de 

exclusie richtlijn uitschakelen. Hier lees je meer over triggers. 

 

Bij rug/nek kun je de reden van de exclusie registeren, je krijgt eerst een keuze : 

 

 

  

http://www.convenient.nl/appsupport/intramed/helpfiles/9.16/html/topic_A81B97A0-DD13-4CC5-A52E-07EE1D4F679F_DB712B7C-B246-4CCE-990F-F3605841C480_A990DCCD-19F6-4F9F-A550-77F88BD858B1_5.htm


 

 

23-12-2022 Declaratieprotocollen gebruiken Pagina 7 van 9 

Daarna word de relevante lijst met exclusies getoond en kun je de reden selecteren. Er is ook een 

overige reden welke je met een tekstveld kunt invullen. 

 

 

Gaandeweg excluderen 

Wanneer je via het zorgplan al hebt geïncludeerd maar gaandeweg toch moet excluderen, dan ga je 

als volgt te werk: 

 

Open het formulier FysioTopics zorgplankeuze, afhankelijk van je instellingen zie je het gekozen 

zorgplan op 2 manieren: 

1) 

 

Klik met je muis achter de naam van het zorgplan en verwijder de hele tekst en druk op ENTER 
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2) 

 

Klik met je muis op het geselecteerde zorgplan, nu wordt de selectie ongedaan gemaakt. 

 

Nu kun je exclusie aanvinken en verder werken conform de werkwijze van hierboven. Let er op dat je 

het behandelplan omzet naar het exclusie behandelplan of een eigen behandelplan, omdat de 

behandelepisodes anders wordt geëxporteerd als inclusie. 

 

Recidief 

Wanneer er sprake is van een recidief dan willen alle verzekeraars dit zien. Verzekeraars die met 

zorgproducten gedeclareerd worden krijgen een recidief normaal niet te zien omdat losse 

verrichtingscodes niet gedeclareerd worden. Daarom is het nodig dat éénmalig de recidiefcode met 

0,01 cent gedeclareerd worden aan de verzekeraars. Hiervoor ga je als volgt te werk: 

 

1. Heropen de behandelepisode 

2. Voeg een nieuwe behandelserie toe 

 

3. Beantwoord de vraag door op “Een behandelserie toevoegen voor xxx” te klikken. 
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4. Vul in de nieuwe behandelserie bij Zorgproduct Low risk – recidief, Medium risk – recidief of 

High risk – recidief in. 

 

5. Via deze behandelserie kan het traject verder worden afgerond en opnieuw afgesloten. 

6. Door deze instelling zal de zorgverzekeraar éénmalig recidiefcode met 0,01 cent gedeclareerd 

gaan krijgen. 

 

Behandelingen declareren 

De behandelingen declareer je op dezelfde manier zoals je alle andere behandelingen declareert naar 

de verzekeraar. (Dus via menu [Financieel], [Declaraties], [Opbouwen verzamelstaat]). 


