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FysioTopics EPD handleiding verslaglegging 
 

1.1 ALGEMEEN 

In de verslaglegging van Intramed zijn voor FysioTopics aanvullende formulieren en 

behandelrichtlijnen beschikbaar. Deze formulieren helpen je de juiste profielindeling en diagnose code 

te kiezen, de dossiervoering te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat je aan de verplichte registratie 

voor FysioTopics voldoet. 

Het gaat om de volgende formulieren: 

 

Artrose heup 

• FysioTopics vragenlijst artrose 

• Behandelrichtlijnen artrose heup 

• STarT MSK Tool 

• NRS pijn (rust en belasting) 

• Short HOOS 

• GPE 

 

Artrose knie 

• FysioTopics vragenlijst artrose 

• Behandelrichtlijnen artrose knie 

• STarT MSK Tool 

• NRS pijn (rust en belasting) 

• Short KOOS 

• GPE 

 

COPD 

• FysioTopics vragenlijst 

• Triade score beweeggedrag COPD 

• FysioTopics Zorgplankeuze 

• Ziektelastmeter COPD 

• 6 minuten wandeltest (6MWT) 

Lage rug 

• FysioTopics vragenlijst 

• Behandelrichtlijnen rug 

• STarT Back Screening Tool 

• Patiënt Specifieke Klachten (PSK100) 

• Quebec Pain Disability Index 

• NRS pijn 

• GPE 
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Nek  

• FysioTopics vragenlijst 

• Behandelrichtlijnen nek 

• STarT MSK Tool 

• Neck Disability Index (NDI) 

• NRS pijn 

• GPE 

Schouderpijn 

• FysioTopics vragenlijst 

• Behandelrichtlijnen schouderpijn 

• STarT MSK Tool 

• Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) 

• NRS Pijn 

• Patiënt Specifieke Klachten (PSK100) (Geen onderdeel van de MDS) 

• GPE 

THP 

• FysioTopics vragenlijst 

• Behandelrichtlijnen totale heup prothese 

• Testverslag ASA kwalificatie 

• 6 minuten wandeltest (6MWT) 

• NRS Pijn (rust en belasting) 

• Short HOOS 

• Timed Up & Go Test (TUGT) 

• GPE 

TKP 

• FysioTopics vragenlijst 

• Behandelrichtlijnen totale knie prothese 

• Testverslag ASA kwalificatie 

• 6 minuten wandeltest (6MWT) 

• NRS Pijn (rust en belasting) 

• Short KOOS 

• Timed Up & Go Test (TUGT) 

• GPE 

 

1.2 AUTOMATISCH INSTELLEN EN GEBRUIKEN FORMULIEREN VOOR 

FYSIOTOPICS 

Door het maken van formuliersets binnen je behandelrichtlijn kun je automatisch de juiste 

vragenlijsten en  meetinstrumenten toe laten voegen bij de start van de behandeling. Op deze manier 

kun je de verplichte EPD onderdelen niet vergeten en bespaart het tijd omdat je niets meer handmatig 

hoeft toe te voegen. Bovendien kun je het zo instellen dat de vragenlijsten automatisch worden 

uitgevraagd. Meer hierover lees je in onze online handleiding. 

1.2.1 Formuliersets maken 

De formuliersets zijn bedoeld om éénmalig een setje meetinstrumenten automatisch te laten 

toevoegen aan je dossier. Voor de intake maken we daarom formuliersets aan met de 

http://www.convenient.nl/appsupport/intramed/helpfiles/9.11/html/topic_29C823A4-0B58-487E-BAB8-D0963905ACDC_54072563-52AD-42A3-9E20-4F88636A1008_2.htm?searchword=online%20vragenlijst%20uitzetten
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meetinstrumenten die daarvoor van toepassing zijn. Later in deze handleiding maken we ook 

behandelplannen aan. Deze zijn bedoeld om de afnames van de vervolgmetingen te borgen. 

Afhankelijk van welke zorgproducten je hebt kun je 8 formuliersets maken: 

- Artrose heup 

- Artrose knie 

- COPD 

- Nekpijn 

- Rugpijn 

- Schouderpijn 

- THP 

- TKP 

Je kunt de formuliersets als volgt maken: 

1. Klik op menu [Systeem], [Verslagleggingsrichtlijnen], selecteer de basis verslagleggingsrichtlijn 

Fysiotherapie en klik op "Schermen", "Richtlijninstellingen"  

2. Op tabblad "3. Formuliersets" in de verslagleggingsrichtlijn kun je formuliersets aanmaken. 

Tip: dit kan ook vanuit een behandelepisode via tabblad "1. Verslaglegging": klik op 

"Opties", "Richtlijninstellingen" op tabblad "4. Formuliersets" 

3. Klik in de linker lijst "Formuliersets:" onder de kop Nr. op een lege kolom. 

4. Vul in de kolom “Nr.” een cijfer in, je kunt het beste een opvolgend cijfer gebruiken en als de 

kolom nog leeg is starten met 1. Vul in de kolom “Omschrijving” de naam van het zorgproduct in, 

bijvoorbeeld “Rugpijn”. 

5. Klik in de rechter lijst onder de kop "Formulieren: op de kolom “Richtlijn”. Beantwoord nu de vraag 

“Formulierdefinitieset bewaren?” met “Ja”.  

6. Vul nu zoals in het overzicht hieronder de formulierset in: 

Klik op pijltje omhoog in de kolom “Richtlijn” en selecteer de juiste verslagleggingsrichtlijn 

FysioTopics. Selecteer vervolgens bij kolom “Formulier” een formulieren in. Herhaal dit tot alle 

formulieren zijn gekoppeld. 

N.B. Het is de bedoeling dat je alleen de verplichte formulieren én meetinstrumenten voor de intake hier 

koppelt, zodat deze automatisch toegevoegd gaan worden in de intake van alle nieuwe dossiers. De 

meetinstrumenten na de intake worden verder via het behandelplan ingepland en afgenomen. Hieronder 

zie je een overzicht per zorgproduct welke formulieren en meetinstrumenten dat zijn: 

Artrose heup: 

NAAM RICHTLIJN FORMULIER NAAM FORMULIER 

FysioTopics artrose 100 FysioTopics vragenlijst artrose 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 21040 STarT MSK Tool 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 21130 NRS Pijn (rust en belasting) 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 16100 Short Hoos 

 

Artrose knie: 

NAAM RICHTLIJN FORMULIER NAAM FORMULIER 

FysioTopics artrose 100 FysioTopics vragenlijst artrose 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 21040 STarT MSK Tool 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 21130 NRS Pijn (rust en belasting) 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 16200 Short Koos 
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Nekpijn: 

NAAM RICHTLIJN FORMULIER NAAM FORMULIER 

FysioTopics Rug & Nek 100 FysioTopics vragenlijst 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 21040 STarT MSK Tool 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 9883 NRS Pijn 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 9400 Neck Disability Index NDI 

 

Rugpijn: 

NAAM RICHTLIJN FORMULIER NAAM FORMULIER 

FysioTopics Rug & Nek 100 FysioTopics vragenlijst 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 9300 STarT Back Screening Tool (SBST) 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 9416 Patiënt Specifieke Klachten (PSK100) 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 9480 Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 9883 NRS Pijn 

 

Schouderpijn: 

NAAM RICHTLIJN FORMULIER NAAM FORMULIER 

FysioTopics Schouder 100 FysioTopics vragenlijst 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 21040 STarT MSK Tool 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 9620 Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 9883 NRS Pijn 

Orthopedie THP: 

NAAM RICHTLIJN FORMULIER NAAM FORMULIER 

FysioTopics Orthopedie 100 FysioTopics vragenlijst 

FysioTopics Orthopedie 150 ASA classificatie 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 9005 6 Minuten Wandel Test (6MWT) 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 9675 Timed Up & Go Test (TUGT) 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 16100 Short HOOS 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 21130 NRS Pijn (rust en belasting) 

Orthopedie TKP: 

NAAM RICHTLIJN FORMULIER NAAM FORMULIER 

FysioTopics Orthopedie 100 FysioTopics vragenlijst 

FysioTopics Orthopedie 150 ASA classificatie 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 9005 6 Minuten Wandel Test (6MWT) 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 9675 Timed Up & Go Test (TUGT) 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 16200 Short KOOS 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 21130 NRS Pijn (rust en belasting) 

COPD: 

NAAM RICHTLIJN FORMULIER NAAM FORMULIER 

FysioTopics COPD 200 FysioTopics vragenlijst 

FysioTopics COPD 12000 Triade score beweeggedrag COPD 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 12100 Ziektelastmeter COPD 

Meetinstrumenten Fysiotherapie 9005 6 Minuten Wandel Test (6MWT) 
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Als alle (relevante) formuliersets zijn aangemaakt dan kun je het scherm ‘Richtlijninstellingen’ sluiten. 

 

Let op: de nummers van de richtlijn zullen afwijken. De nummers in de kolom “Formulier” zijn hetzelfde.  

Voor de uitgebreide instructie voor het maken van sets zie de online help van Intramed en het 

instructiefilmpje. 

1.3 BEHANDELPLANNEN IN FYSIOTOPICS 

Het is noodzakelijk om een behandelplan in het dossier toe te voegen en te gebruiken. Een 

behandelplan heeft de volgende voordelen: 

1. De verplichte meetinstrumenten maar ook tussenevaluaties en (eind)rapportages worden op 

de juiste momenten ingepland. Op deze manier kun je dit niet vergeten. 

2. Na het toevoegen van een richtlijn in het behandelplan zal de data beschikbaar komen in de 

FysioTopics export. 

3. Via het behandelplan kun je de T momenten definiëren. 

4. Met het behandelplan is het mogelijk om via de online diensten automatisch vragenlijsten te 

laten versturen.  

 

1.4 BEHANDELPLANNEN TOEVOEGEN 

1. Open de behandelepisode voor een patiënt en ga naar tabblad verslaglegging. 

2. Klik op het formulier ‘Behandelplan’. Deze staat onder de map ‘Behandeling’ 

 

 

 

http://www.convenient.nl/appsupport/intramed/helpfiles/9.11/contextHelp/TFormRichtlijninstellingen_tsFormuliersets.htm
https://youtu.be/kAF7i3GWIok
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3. Het formulier behandelplan is nu aan de rechterzijde van het scherm zichtbaar: 

 

 

4. Klik nu op het icoon ‘Behandelrichtlijn gebruiken’, zie hierboven rood omkaderd. 

5. Selecteer bij ‘Verslagleggingsrichtlijn’ in het pull down menu ‘FysioTopics Rug & Nek, 

FysioTopics Orthopedie, Fysiotopics Schouder of FysioTopics Orthopedie’. 

  

  

6. Nu zie je de volgende verslaglegingsrichtlijnen om te gebruiken: 

• FysioTopics Rug & Nek 
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• FysioTopics Orthopedie  

• FysioTopics Schouder 

• FysioTopics COPD 

• FysioTopics Artrose 

 

7. Als je dubbelklikt op de juiste type verslagleggingsrichtlijn dan wordt een lijst getoond met 

beschikbare behandelrichtlijnen (zie hieronder kopje 1.5). Wanneer een richtlijn is gekozen dan 

wordt het juiste behandelplan toegevoegd in het dossier. 

 

1.5 DE BEHANDELRICHTLIJNEN 

Hieronder zie je een overzicht van alle beschikbare FysioTopics behandelrichtlijnen: 

1.5.1 Rug & Nek 

NAAM 

FysioTopics LRP High Risk Fase 1 

FysioTopics LRP High Risk Fase 2 MDT 

FysioTopics LRP High Risk Fase 2 MT 

FysioTopics LRP High Risk Fase 2 Stab 

FysioTopics LRP Low Risk Fase 1 

FysioTopics LRP Low Risk Fase 2 

FysioTopics LRP Medium Risk Fase 1 

FysioTopics LRP Medium Risk Fase 2 MDT 

FysioTopics LRP Medium Risk Fase 2 MT 

FysioTopics LRP Medium Risk Fase 2 Stab 

FysioTopics LRP High Risk Fase 2 Stab 

FysioTopics Nekklachten coördinatiestrns 

FysioTopics Nekklachten mobiliteitstrns 

FysioTopics Nekklachten uitstrlnde pijn 

 

1.5.2 Orthopedie 

NAAM 

Totale Heup Prothese pre-ok 

Totale Heup Prothese ongecompliceerd 

Totale Heup Prothese gecompliceerd 

Totale Knie Prothese pre-ok 

Totale Knie Prothese ongecompliceerd 

Totale Knie Prothese gecompliceerd 

 

1.5.3 Schouder 

NAAM 

FysioTopics Schouder Low Risk 

FysioTopics Schouder Medium Risk 

FysioTopics Schouder High Risk 
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1.5.4 COPD 

NAAM 

FysioTopics COPD Inventarisatiefase 

FysioTopics COPD 1 

FysioTopics COPD 2a 

FysioTopics COPD 2b 

FysioTopics COPD 3 

 

1.5.5 Artrose 

NAAM 

FysioTopics Knieartrose Low Risk 

FysioTopics Knieartrose Medium Risk 

FysioTopics Knieartrose High Risk 

FysioTopics Heupartrose Low Risk 

FysioTopics Heupartrose Medium Risk 

FysioTopics Heupartrose High Risk 

 

 

1.6 BEHANDELPLANNEN GEBRUIKEN 

Hier kun je alle uitleg lezen over hoe je een behandelplan gebruikt. 

Het is belangrijk om via het behandelplan te werken. Bij iedere behandeling staat rechts het 

behandelplan met de uit te voeren onderdelen, zodat je niets kunt vergeten. Zoals je hieronder ziet 

staat aan de rechterzijde het behandelplan, alles dat rood is dient in deze behandeling te worden 

gedaan: 

 

 

1.6.1 Bepalen van T-meetmomenten voor de FysioTopics export 

Daarnaast is het behandelplan de plek waar je kunt bepalen welke metingen in aanmerking komen 

voor de export van FysioTopics en voor welk T-moment. Dit wordt bepaald aan de hand van de 

begindatum en einddatum van de fase van het betreffende T-meetmoment: 

http://www.convenient.nl/appsupport/intramed/helpfiles/9.13/html/topic_E03047BB-6906-4340-8562-52D10E0CF237_186F6CCB-01E8-4C82-988C-E343905F1D75_2114DE12-C621-4A79-BA57-23F8260247E0_3.htm?searchword=toevoegen%20behandelplan
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In het bovenstaande voorbeeld wordt de NRS en NDI meting welke tussen 16-7-2020 en 22-07-2020 

wordt afgenomen meegenomen voor de T1 meting in de export. 

Als er sprake is van een uitgestelde behandeling, dan kun je begindatum in de fase aanpassen, daarna 

zullen alle metingen van de fase worden opgeschoven naar een later moment, zodat de T-meting voor 

de export gewoon mee wordt genomen. Alle datums van het behandelplan zullen daarna opnieuw 

bepaald worden, zodat je ondanks de verschuiving van de periode wordt herinnert aan de benodigde 

acties en metingen. 

 

Let op: als je wilt bepalen voor welke T-meting de afnames op de export komen dan moet je 

ervoor zorgen dat de afname datum binnen de periode van het meetmoment in de 

behandelplantabel valt. Gekeken wordt naar het nummer dat achter de T staat in de 

omschrijving van de fase. 
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1.7 FORMULIERSETS GEBRUIKEN 

Bij het aanmaken van het dossier is het belangrijk dat je de formulierset gelijk toevoegt. De 

onderdelen zullen dan direct aan het dossier bij de intake worden toegevoegd: 

Vooraf toevoegen: 

Bij het aanmaken van een dossier kies je de juiste formulierset: 

 

 

Als je vervolgens bij Formulierenset op het pijltje omhoog klikt krijg je een keuzelijst met de door jou 

aangemaakte formulierensetjes. (Is deze lijst leeg of onvolledig zie dan bovenstaand punt 1.21). 

 

Dubbelklik op de juiste Formulier definitieset en daarna staan de vragenlijsten en alle andere 

verplichte meetinstrumenten direct in het dossier onder de Intake: 
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Achteraf toevoegen en of wijzigen 

Als je bent vergeten om bij het aanmaken van de behandelepisode een formulierset toe te voegen dan 

kun je dat alsnog doen. 

Open de betreffende behandelepisode en kijk op Tabblad 1. Verslaglegging 

Klik op ‘Behandelepisode’, aan de rechterzijde staat de knop ‘Andere richtlijn…’ klik hierop. 

Nu opent het scherm ‘Wijzigen behandelepisode’ en kun je alsnog de formulierset invullen en met de 

knop OK laten toevoegen. 

 

 

1.8 EXPORT MAKEN VOOR FYSIOTOPICS 

Als lid van FysioTopics kun je van de relevantie zorgproducten een export maken. Er is een export 

voor: 

• Lage rugpijn 

• Nekpijn 

• Schouderpijn 

In de export staan alle  behandelepisodes waarbij een FysioTopics behandelrichtlijnen is toegevoegd 

(zie voor de beschikbare behandelrichtlijnen hoofdstuk 1.5) 

 

In het menu “Extra” staat de optie “Export FysioTopics”. 

Je ziet deze optie alleen zichtbaar als: 

• er verslagleggingsrichtlijnen aanwezig zijn waarbij de export “FysioTopics” door de 

ontwikkelaar is ingesteld; 

• als je de rechten hebt om zo’n export uit te voeren. Dat stel je in via menu [Systeem], 

[Organisatie], [Groepen], dubbelklik op de juiste groep. Klik dan op tabblad “2. Acties”, rubriek 

“Exports” de juiste export aan. 
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1. Klik op “Export FysioTopics”. De wizard start: 

 

2. Vink de klachten aan waarvoor de export wordt uitgevoerd. 

Aan de hand van de gekozen behandelrichtlijn wordt bepaald tot welke klacht een 

behandelepisode behoort. 

3. Vul de periode in, waaruit episodes geëxporteerd worden. 

Als de begindatum leeg wordt gelaten, worden alle episodes vanaf het jaar 0 meegenomen. 

Als de einddatum leeg wordt gelaten, worden alle episode tot het jaar 9999 meegenomen. 

Vul  je een einddatum in, die voor de begindatum valt, wordt de begindatum automatisch 

gewijzigd in 1 januari van het in de einddatum gekozen jaar.  

Andersom, vul je een begindatum in, die na de einddatum valt, wordt de einddatum gewijzigd 

in 31 december van het jaar in de begindatum. 
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4. Klik op “Volgende”. 

 

5. Kies zo nodig een map waar de exportbestanden worden aangemaakt.  

Standaard wordt hier de computerlocatie gekozen, die ingesteld is in Intramed (via 

[Systeemgegevens], [Configuratie], tabblad “1. Gegevens”). 

Zodra er een afwijkende map wordt gekozen, is de knop “Standaard herstellen” beschikbaar 

waarmee de map weer wordt ingesteld op de standaard locatie. 

6. Klik op “Voltooien”. 

De gemaakt keuzes worden onthouden, zodat de volgende keer bij starten van deze wizard de 

eerder gemaakte instellingen weer zichtbaar zijn. 

Tijdens de export zie je in een progressiebalk de voorgang. 

7. Na de export zie je het resultaat: 
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Bij een mislukte export wordt dat ook op deze pagina gemeld, met de tekst “Exporteren 

mislukt vanwege:” gevolgd door de reden van mislukken. 

In de bestandsnaam is de vanaf-datum verwerkt, zodat als er meerdere exports voor 

verschillende perioden worden uitgevoerd, deze elkaar niet overschrijven. 

 


