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1. Inleiding 
FysioTopics praktijken moeten aan de Stichting Zorgplannen data aanleveren over de FysioTopics 

zorgplannen. Hiervoor is in Intramed een export opgenomen. 

Er zijn 7 verschillende soorten exports, die samen of apart gemaakt kunnen worden: 

• Lage rugpijn 

• Nekpijn 

• Schouderpijn 

• Artrose Heup  

• Artrose Knie 

• THP 

• TKP 

Voor het zorgplan COPD is op dit moment nog geen export. 

Hierbij verschilt de inhoud van de export qua meetinstrumenten (en volgorde) en soms in velden. 

In deze werkbeschrijving krijg je informatie over de werking van deze export en krijg je tips en 

aandachtspunten waar je op moet letten in Intramed. 

 

DE BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN ZIJN: 
 

 Gebruik altijd een FysioTopics behandelrichtlijn, zie punt 2.3.2 

Gebruik de officiële FysioTopics behandelrichtlijnen en geen eigen gemaakte richtlijnen of 

andere richtlijnen. De FysioTopics behandelrichtlijnen worden door Intramed aangeboden en 

onderhouden en zijn herkenbaar aan de naam omdat deze beginnen met “FysioTopics …..”. 

Waarom alleen een FysioTopics behandelplan? 

- Zonder een FysioTopics behandelplan komen de behandelepisodes niet mee in de export. 

- Met het behandelplan word je geattendeerd op de verplichte acties en meetmomenten. 

- Met het behandelplan kun je T-metingen bepalen. 

 

Maak en werk met formuliersetjes 

Zo vergeet je niet bij de intake alle juiste vragenlijsten af te nemen en worden voor de intake 

alle formulieren in één keer automatisch toegevoegd. Dit bespaart tijd en voorkomt fouten. 

 

In deze werkbeschrijving zullen we per onderdeel als workflow laten zien hoe je op een juiste manier in 

Intramed alles registreert. 
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2. Workflow 

AANMELDING 

 
2.1 CONTROLEER DE MINIMALE PATIENTGEGEVENS 

In de patiëntgegevens moeten de geboortedatum en het geslacht correct ingevuld zijn.       

2.2 CONTROLEER DE VERSLAGLEGGING 

• Is de juiste behandelaar in de behandelepisode ingevuld; 

• Is de juiste formulierenset toegevoegd zodat je die niet kunt vergeten.  

Bij het plannen van een eerste afspraak is het advies direct een formulierset te selecteren: 

 

 Heb je nog geen formulierensetjes aangemaakt hier? In de handleiding ‘Verslagleggingsrichtlijnen 

FysioTopics gebruiken’ staat beschreven hoe je dat kunt doen. 

 

 

  

https://www.intramed.nl/wp-content/uploads/Verslagleggingsrichtlijn-FysioTopics-gebruiken.pdf
https://www.intramed.nl/wp-content/uploads/Verslagleggingsrichtlijn-FysioTopics-gebruiken.pdf
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INTAKE 
 

2.3 VERSLAGLEGGING GEBRUIKEN 

Bij het verslagleggen in Intramed gelden nog enkele aandachtspunten. We lopen ze langs. 

2.3.1 Vul het Zorgplanformulier in 

Zodra er een vragenlijst van FysioTopics is toegevoegd zal er automatisch ook een zorgplankeuze 

formulier worden toegevoegd: 

 

Het is belangrijk dat je dit formulier altijd invult. Dit formulier helpt je namelijk bij het instellen van de 

verplichte onderdelen. 
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2.3.2 Meetinstrumenten bij de intake 

Wanneer een nieuwe patiënt zich meldt, moeten uiterlijk op de dag van de éérste behandeling alle 

meetinstrumenten van de intake volledig ingevuld worden: 

 

MEETINSTRUMENT  VERPLICHTE AFNAME BIJ START BEHANDELEPISODE 

 LAGE 

RUG 

NEK SCHOUDE

R 

THP/TKP ARTROSE COPD 

FysioTopics 

vragenlijst 

X X X X X X 

STarT Back 

Screening Tool 

(SBST) 

X      

STarT MSK Tool  X X  X  

NRS Pijn X X X    

QBPDS X      

NDI  X     

Shoulder Pain and 

Disability Index  

(SPADI) 

  X    

PSK X      

NRS Pijn (rust en 

belasting) 

   X X  

6 Minuten Wandel 

Test 

   X  X 

Timed UP & GO Test    X   

HOOS-PS/KOOS-PS    X X  

ASA Classificatie    X   

Ziektelastmeter 

COPD 

     X 

Stappenteller      X 

Triade-score      X 

 

2.3.3 FysioTopics behandelrichtlijn kiezen en gebruiken 

Het is noodzakelijk om met de juiste FysioTopics behandelrichtlijnen te werken omdat: 

 

• de gegevens anders niet in de FysioTopics export komen; 

• de vervolgmetingen worden ingepland en geborgd. 
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Er moet dus altijd in de verslaglegging bij een nieuwe behandelepisode een FysioTopics behandelplan 

worden toegevoegd. Alle beschikbare FysioTopics richtlijnen vind je als in je kiest onder je 

behandelplan voor behandelrichtlijn gebruiken: 

 

 

Zie voor hoe je dit kunt doen de handleiding ‘Verslagleggingsrichtlijn FysioTopics gebruiken’ 

onder het kopje ‘1.6 Overige aandachtspunten’ Behandelrichtlijn kiezen. 

 

2.3.4 Behandelingen aanmaken 

Waarschijnlijk maak je al behandelingen via je agenda aan, maar als je dat niet doet is er minimaal een 

eerste behandeling nodig om de termijn van de export te bepalen. De export kijkt nl. naar de datum 

van de éérste behandeling. 

 

2.3.5 Meetinstrumenten afnemen 

In het behandelplan (en dus ook in de export) zitten diverse meetmomenten.  

https://www.intramed.nl/wp-content/uploads/Verslagleggingsrichtlijn-FysioTopics-gebruiken.pdf
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2.3.6 Tnul (T0) bij intake 

Meetinstrumenten afgenomen op uiterlijk de datum van de eerste behandeling worden als T0 in de 

export aangemerkt. Is er op of voor de datum van de eerste behandeling nog geen meting gedaan, 

dan blijft dat in de export leeg. 

 

BEHANDELEN 
Gebruik bij iedere behandeling het behandelplan, door links op de behandeling met de juiste datum te 

klikken zie je rechts het behandelplan. Vanuit hier kun je je acties afvinken en ook de 

meetinstrumenten hieruit worden automatisch op het juiste moment uitgezet. 

2.3.7 T-momenten 

De T-momenten worden vanaf T1 bepaald door het behandelplan. Iedere fase waarbij in de 

omschrijving Tx staat betekent een meetmoment. Zie hieronder een voorbeeld van de meetmomenten 

T1 en T2. 

 

Vooraf wordt berekend binnen welke begindatum en einddatum de T-momenten uiterlijk zouden 

moeten plaatsvinden.  

2.3.8 Uitgestelde of versneld behandeltraject 

Voor de klinimetrie zijn vaste meetmomenten in het behandelplan vastgelegd. Wanneer er 

bijvoorbeeld sprake is van een uitgestelde behandeltraject of een versneld behandeltraject dan moet 

je er voor zorgen dan je de fase van het T-moment verkort over verlengt. De export kijkt naar alle 

metingen die binnen de datum van fase van het T-moment zijn afgenomen. Wanneer je dus een T1 

meting later doet, pas dan de fase T1 qua einddatum aan door deze te verlengen. Alle andere 

meetmomenten en regels eronder zullen dan automatisch ook opschuiven zodat alles weer op elkaar 

aansluit. 
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2.3.9 T-moment overslaan 

Stel dat een behandeling korter duurt dan het behandelplan. Dan kan bijvoorbeeld een T-moment 

worden overgeslagen omdat de T-Eind al in aanmerking komt. Ga in dat geval direct naar de laatste 

klinimetrie fase, pas hier de begindatum aan en neem hiervan alle meetinstrumenten af. In dat geval 

blijft het voorgaande T-moment leeg in de export, maar wordt laatste T-moment gevuld. 

2.3.10 Werk zoveel mogelijk uit het behandelplan 

Het behandelplan is zo ingericht zodat je na de intake alle registratie en meetinstrumenten van daaruit 

kunt afnemen. Wanneer je met je rechter muistoets op de regel van de vragenlijst klikt krijg je een 

menu te zien: 

 

Door op ‘Vragenlijst “xx” toevoegen te klikken voeg je de vragenlijst automatisch toe. 

 Als je meer wilt weten hoe behandelplannen precies werken en wat je er allemaal mee kunt, bekijk 

dan ons instructiefilmpje. 

 

OUTTAKE 
 

Bij de laatste behandeling is heb belangrijk dat je alle klinimetrie uit de outtake afneemt. Deze staan 

allemaal in je behandelplan in de Eindevaluatie fase zodat je ze niet kunt vergeten. De laatst 

afgenomen meetinstrumenten worden gezien als de eindmeting. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qppJYY3LUqc
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3. De export FysioTopics uitvoeren 
In het menu “Extra” is een nieuwe optie “Export FysioTopics” opgenomen.  

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 de export ‘FysioTopics’ uit te voeren. Wil je deze rechten toekennen 

aan een medewerker die deze rechten niet heeft, dan stel je dit in via via menu [Systeem], 

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

“Exports” de export FysioTopics aan. 

 

1. Klik op “Export FysioTopics”. De wizard start: 

 

2. Vink de zorgproducten 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.  

Laat de begindatum bij voorkeur leeg of vul daar een datum van 6 maanden geleden in. 

Anders zullen in de eerdere periode openstaande zorgproducten niet meer worden 

bijgewerkt met de nieuwe export. 

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. 
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7. Na de export zie je het resultaat: 

 

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. 
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4. Alle export velden met locaties in Intramed 
Hieronder staan alle velden uit de export beschreven en kun je zien waar deze in Intramed staan, zodat 

je overzichtelijk kunt zien welke velden van belang zijn voor de dataexport. 

 

NAAM LAGE 

RUG 

NEK SCHOU-

DER 

AR-

TROSE 

THP 

TKP 

NAAM VELD EN LOCATIE IN INTRAMED 

Praktijk X X X X X AGB-code waarmee de episode is gedeclareerd. 

Behandelaar X X X X X Behandelaar: [Bestand][Behandelepisode] tab 1. 

Verslaglegging. Ingevulde behandelaar in behandelepisode.  

Patiëntnr X X X X X Patiëntnr.: Anoniem uniek niet te herleiden koppelnummer, 

automatisch gegenereerd uit Intramed. 

Datum 

eerste 

behandeling 

X X X X  Datum eerste behandeling: [Bestand][Patiënten] 

[Schermen][Behandeldossier], klik in de lijst 

‘Behandelepisodes’ op de juiste behandelepisode. Kijk 

daaronder in de lijst ‘Behandelingen’ naar de datum van de 

bovenste/eerste behandeling. 

Geboorteda

tum 

X X X X X Geboortedatum patiënt: [Bestand][Patiënten] veld 

Geboortedatum op tabblad 1. Patiëntenkaart. (Kan ook via 

de FysioTopics vragenlijst worden ingevuld, en wordt in de 

Patiëntenkaart dan automatisch overgenomen). 

Geslacht X X X X X Geslacht patiënt: [Bestand][Patiënten] veld Geboortedatum 

op tabblad 1. Patiëntenkaart. (Kan ook via de FysioTopics 

vragenlijst worden ingevuld, en wordt in de Patiëntenkaart 

dan automatisch overgenomen). 

Lengte    X X FysioTopics vragenlijst, vraag: Wat is uw lengte in cm: 

Gewicht    X X FysioTopics vragenlijst, vraag: Wat is uw gewicht in kg: 

Dominante 

arm 

  X   FysioTopics vragenlijst, vraag: Mijn dominante (voorkeur)arm 

is:. 

Aangedane 

arm 

  X   FysioTopics vragenlijst, vraag: Mijn aangedane arm waarvoor 

deze lijst wordt ingevuld is:. 

Aangedane 

zijde 

   X X FysioTopics vragenlijst, vraag Aan welke zijde heeft u pijn: 

start 

episode 

(LBP/nekpijn

/SP) 

X X X   FysioTopics vragenlijst, vraag: Wanneer is deze periode van 

nek-/rugpijn/schouderpijn begonnen? 

Recidive X X X   FysioTopics vragenlijst, vraag: Hebt u voorafgaande aan 

deze periode van nek-/rugpijn/schouderpijn eerder nek-

/rugpijn/schouderpijn gehad? 
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NAAM LAGE 

RUG 

NEK SCHOU-

DER 

AR-

TROSE 

THP 

TKP 

NAAM VELD EN LOCATIE IN INTRAMED 

Start 

LBP/nekpijn

/sp 

X X X   FysioTopics vragenlijst, vraag: Hoeveel jaren of maanden 

geleden hebt u voor het eerst last gekregen van nek-

/rugpijn/schouderpijn? 

Opleiding X X X X X FysioTopics vragenlijst, vraag: Wat is uw hoogst voltooide 

opleiding? 

Ok datum     X FysioTopics vragenlijst, vraag: Op welke datum bent u 

geopereerd? 

Rookstatus     X FysioTopics vragenlijst, vraag: Rookt u? 

Betaalde 

arbeid 

X X X   FysioTopics vragenlijst, vraag: Heeft u betaalde arbeid? 

Verzuim X X X   FysioTopics vragenlijst, vraag: Rookt u? 

Ervaren 

gezondheid 

X X X X X FysioTopics vragenlijst, vraag: Gezondheidstoestand score 0-

100. 

Datum 

meting 

X X X X X De datum van de eerste T0 meting 

T0 pre-OK 

datum 

    X Datum eerste meting indien deze vóór de datum van de OK 

heeft plaatsgevonden. Zie voor datum OK de FysioTopics 

vragenlijst, vraag: Op welke datum bent u geopereerd? 

StarT Back 

Screening 

Tool: 

 

score totaal 

 

 

score Q5-

Q9 

 

interpretatie 

X     Diverse uitkomsten StarT Back Screening Tool: 

 

 

Totaal score: [Bestand][Behandelepisode] tab 1. 

Verslaglegging. Selecteer de (laatst afgenomen) StarT Back 

screening Tool, aan de rechterzijde onderaan staat het veld 

‘Totaal score’. 

Sub score: [Bestand][Behandelepisode] tab 1. 

Verslaglegging. Selecteer de (laatst afgenomen) StarT Back 

screening Tool, aan de rechterzijde onderaan staat het veld 

‘Sub score’. 

Interpretatie: : [Bestand][Behandelepisode] tab 1. 

Verslaglegging. Selecteer de (laatst afgenomen) StarT Back 

screening Tool, aan de rechterzijde onderaan staat het veld 

‘Interpretatie’. 

StarT MSK 

Tool: 

Totaal score 

STart MSK 

Interpretatie 

 X X X  Diverse uitkomsten StarTMSK Tool: 

 

Totaal score: [Bestand][Behandelepisode] tab 1. 

Verslaglegging. Selecteer de (laatst afgenomen) StarT MSK 
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NAAM LAGE 

RUG 

NEK SCHOU-

DER 

AR-

TROSE 

THP 

TKP 

NAAM VELD EN LOCATIE IN INTRAMED 

 Tool, aan de rechterzijde onderaan staat het veld ‘Totaal 

score’. 

Interpretatie: : [Bestand][Behandelepisode] tab 1. 

Verslaglegging. Selecteer de (laatst afgenomen) StarT MSK 

Tool, aan de rechterzijde onderaan staat het veld 

‘Interpretatie’. 

ASA     X Uitkomst testverslag ASA classificatie , moet zijn afgenomen 

op of vóór de datum van de eerste behandeling: 

ASA 1 = 1 

ASA 2 = 2 

ASA 3 = 3 

ASA 4 = 4 

Als deze meerder malen is afgenomen (pre-ok en post-ok) 

dan worde de laatst afgenomen getoond. 

Keuze 

zorgplan 

X X X X  FysioTopics nummer van de gekozen richtlijn in de 

behandelepisode, deze zie je op tabblad 1. Verslaglegging 

onder het gele mapje ‘Behandeling’ door op behandelplan 

te klikken. 

Vervolgens kijk je aan de rechter zijde in de kolom 

‘Omschrijving’. 

 

Wanneer er géén richtlijn is ingevuld dan wordt gekeken 

naar het ingevulde zorgplan op het zorgplanformulier 

FysioTopics dat onder de diagnostiek staat in de 

verslaglegging. 

LRP 

low risk fase 1 1 

medium risk fase 1 2 

high risk fase 1 3 

low risk fase 2 4 

medium risk MT 5 

medium risk MDT 6 

medium risk stbOT 7 

high risk MT 8 
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NAAM LAGE 

RUG 

NEK SCHOU-

DER 

AR-

TROSE 

THP 

TKP 

NAAM VELD EN LOCATIE IN INTRAMED 

high risk MDT 9 

high risk stbOT 10 
 

Nek 

Nekpijn Low mobiliteit Fase 2_1 

Nekpijn Low coördinatie Fase 2_2 

Nekpijn Low uitstralende pijn Fase 2_3 

Nekpijn Medium mobiliteit Fase 2_4 

Nekpijn Medium coördinatie Fase 2_5 

Nekpijn Medium uitstralende pijn Fase 2_6 

Nekpijn High mobiliteit Fase 2_7 

Nekpijn High coördinatie Fase 2_8 

Nekpijn High uitstralende pijn Fase 2_9 
 

Schouder 

Vanuit CWK Fase 2_1 

Low artrogeen dysfunctie Fase 2_2 

Low contractiel dysfunctie Fase 2_3 

Low andere dysfunctie 
Fase 2_4 
 

Medium artrogeen dysfunctie Fase 2_5 

Medium Con dysfunctie Fase 2_6 

Medium Andere dysfunctie Fase 2_7 

High Art dysfunctie Fase 2_8 

High Con dysfunctie Fase 2_9 

High Andere dysfunctie Fase 2_10 
 

Artrose 

Low risk 1 

Medium risk 2 

High risk 3 
 

THP/TKP 

Post-OK 0 

Gecompliceerd 1 

Ongecompliceerd 2 
  

 

T1 Datum 

meting T1 

X X X X  Datum van de meting die binnen de T1 periode van het 

behandelplan valt. Als er meer metingen zijn wordt de 
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NAAM LAGE 

RUG 

NEK SCHOU-

DER 

AR-

TROSE 

THP 

TKP 

NAAM VELD EN LOCATIE IN INTRAMED 

dichtsbijzijnde meting gezocht bij de start van de T1 

periode. Dit kun je zien in het behandelplan onder het kopje 

van de fase waar T1 staat: 

 

In dit voorbeeld zal dus de meting of op zo dicht mogelijk 

na 20-4-2021 worden gezocht. De meting moet wel uiterlijk 

21-6-2021 afgenomen zijn omdat er anders géén T1 meting 

wordt geëxporteerd. 

NRS 

(gemiddelde 

pijn) 

X X X   Pijn: uitkomst NRS Pijn, afgenomen tijdens intake = T0. 

NPRS (rust) 

NPRS 

(activiteiten) 

   X X Pijn: uitkomst NPRS Pijn in rust en activiteiten, afgenomen 

tijdens intake = T0. 

QBPDS 

score totaal 

X     Totaal score: Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) 

,afgenomen tijdens intake = T0. 

PSK score X     Activiteit 1: score van eerste activiteit op de Patiënt 

Specifieke Klachten (PSK100), afgenomen tijdens intake = 

T0. 

NDI score 

Totaal 

 X    Totaal score: uitkomst van Neck Disability Index (NDI), 

afgenomen tijdens intake = T0. 

SPADI: 

Score Totaal 

 

Pijn 

 

Beperkingen 

  X   Diverse uitkomsten Shoulder Pain and Disability Index 

Totaal SPADI score: [Bestand][Behandelepisode] tab 1. 

Verslaglegging. Selecteer de (laatst afgenomen) Shoulder 

Pain and Disability Index aan de rechterzijde onderaan staat 

het veld ‘Totaal SPADI score’. 

Pijn score: [Bestand][Behandelepisode] tab 1. 

Verslaglegging. Selecteer de (laatst afgenomen) Shoulder 

Pain and Disability Index aan de rechterzijde onderaan staat 

het veld ‘Pijn score’. 

Beperking score: [Bestand][Behandelepisode] tab 1. 

Verslaglegging. Selecteer de (laatst afgenomen) Shoulder 

Pain and Disability Index aan de rechterzijde onderaan staat 

het veld ‘Beperking score’. 
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NAAM LAGE 
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KOOS-

PS/HOOS-

PS 

   X   

T1 datum 

meting 

X X X X X De datum van de afname van de laatst gevonden meting 

binnen de T1 fase periode, zoals ingesteld in het 

behandelplan. 

T1 NRS 

(gemiddelde 

pijn) 

X X X   Pijn: uitkomst NRS Pijn, afgenomen tijdens behandelplan = 

T1. 

NPRS (rust) 

NPRS 

(activiteiten) 

   X X Pijn: uitkomst NPRS Pijn in rust en activiteiten, afgenomen 

tijdens behandelplan = T1. 

T1 QBPDS 

score totaal 

X     Totaal score: Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) 

,afgenomen tijdens behandelplan = T1. 

T1 NDI 

score totaal 

 X    Totaal score: uitkomst van Neck Disability Index (NDI), 

afgenomen tijdens behandelplan = T1. 

T1 SPADI: 

Score Totaal 

Pijn 

Beperkingen 

  X   Diverse uitkomsten Shoulder Pain and Disability Index 

Totaal SPADI score: [Bestand][Behandelepisode] tab 1. 

Verslaglegging. Selecteer de (laatst afgenomen) Shoulder 

Pain and Disability Index aan de rechterzijde onderaan staat 

het veld ‘Totaal SPADI score’. 

Pijn score: [Bestand][Behandelepisode] tab 1. 

Verslaglegging. Selecteer de (laatst afgenomen) Shoulder 

Pain and Disability Index aan de rechterzijde onderaan staat 

het veld ‘Pijn score’. 

Beperking score: [Bestand][Behandelepisode] tab 1. 

Verslaglegging. Selecteer de (laatst afgenomen) Shoulder 

Pain and Disability Index aan de rechterzijde onderaan staat 

het veld ‘Beperking score’. 

T1 KOOS-

PS/HOOS-

PS 

   X X Uitkomst HOOS-PS/KOOS-PS, afgenomen tijdens 

behandelplan = T1. 

T1 TUG     X Uitkomst TUG, afgenomen tijdens behandelplan = T1. 

T1 6min 

Wandeltest 

    X Uitkomst 6min Wandeltest, afgenomen tijdens behandelplan 

= T1. 

T2 datum 

meting en 

verder 

X X X X X De datum van de afname van de laatst gevonden meting 

binnen de T2, T3 enz. fase periode, zoals ingesteld in het 

behandelplan. 
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NAAM LAGE 

RUG 

NEK SCHOU-

DER 

AR-

TROSE 

THP 

TKP 

NAAM VELD EN LOCATIE IN INTRAMED 

GPE1 X X X X X Totaal mate van herstel: score van de Global Perceived Effect 

(GPE-DV), afgenomen tijdens outtake en eindevaluatie. 

GPE2 X X X X X Totaal mate van tevredenheid: score van de Global 

Perceived Effect (GPE-DV) ), afgenomen tijdens outtake en 

eindevaluatie. 

 


