
 

  

Insight: Zorg1 
AANVULLENDE HANDLEIDING 

 

  



 

 

Datum laatste wijziging: 1-3-2022  1/18 

 

Inhoud 
1. Inleiding .................................................................................................................................................................................... 2 

2. Inzicht contractafspraken Zorg1 ..................................................................................................................................... 3 

2.1.2 Berekening inclusie percentage Zorg1 ........................................................................................................ 6 

3. Inzicht in contractafspraken met de zorgverzekeraar ............................................................................................ 8 

3.1.1 Doorsnede per verzekeraar .............................................................................................................................. 9 

4. Welke behandelepisodes vallen onder mijn zorgproducten ........................................................................... 10 

5. Toepassing Minimale dataset ....................................................................................................................................... 11 

5.1.1 Welke metingen betreffen het? ................................................................................................................... 11 

5.1.2 Welke behandelepisodes voldoen niet aan de minimale verbetering? ....................................... 12 

6. Gegevens exporteren en herleiden ............................................................................................................................ 14 

6.1.1 Exporteren naar Excel ...................................................................................................................................... 14 

6.1.2 Gegevens bewerken in Excel ......................................................................................................................... 14 

6.1.3 Klachtnummer of KlachtID herleiden naar behandelepisode .......................................................... 16 

7. Definities van uitkomsten ............................................................................................................................................... 18 

 

 

 

  



 

 

Datum laatste wijziging: 1-3-2022  2/18 

1. Inleiding 
Deze handleiding is aanvullend op de algemene handleidingen voor alle Insight gebruikers en gaat 

specifiek in op het Zorg1 dashboard.  

 
De algemene handleiding heeft veel belangrijke tips en een uitgebreide uitleg in het gebruik van 

Insight. Als je deze nog niet hebt bekeken, is het aan te bevelen om dat eerst te doen.  

Klik hier om de algemene handleiding te lezen. 

Bekijk ook een webinar over het algemeen gebruik van Insight. 

 

Het Zorg1 dashboard van Insight helpt Zorg1 gebruikers om inzicht te krijgen in informatie om de 

praktijk te sturen én monitoren op de afspraken met Zorg1 en de verzekeraars 

In deze handleiding vind je informatie hoe je deze informatie uit het Zorg1 dashboard kunt halen en 

ook hoe je de informatie moet interpreteren. We zullen de belangrijkste uitkomsten toelichten. 

http://www.convenient.nl/appsupport/intramed/helpfiles/9.16/html/topic_00000000-0000-0000-0000-000000000000_EA8415B3-E725-42BF-B152-0BB8887677C4_0.htm
https://intramed.webinargeek.com/watch/replay/399494/36583c4b32309e6b0d12cd6565a25581/
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2. Inzicht contractafspraken Zorg1 
Voordat je gaat kijken naar het dashboard is het belangrijk dat je de juiste filters legt.  

 

Voor het contract van Zorg1 wordt gekeken of er voldoende behandelepisodes worden geïncludeerd. 

Dit word op basis gedaan van het aantal potentiële zorgproducten in het dashboard ten opzichte van 

het totaal aantal inclusies. Dit kun je met een filter instellen en bekijken. Onderstaand een voorbeeld 

van een overzicht voor de lage rug: 

 

Nu krijg je op je dashboard alle behandelepisodes te zien vanaf 2021 met diagnosecodes 34xx, 35xx, 

36xx en 39xx. 
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Wanneer het nu naar het dashboard kijkt dan worden de volgende aantallen voor de berekening van 

het percentage gebruikt: 

 

1. Aantal zorgproducten 

Dit is jouw aantal behandelepisodes dat in aanmerking komt voor een lage rug zorgproduct  

2. Aantal zorgproducten met prijsafspraak met de verzekeraar 

Dit is het aantal zorgproducten, deze zie je aan de staafjes met profiel 1, 2 en 3. 

 

 

3. Aantal inclusies zonder contract verzekeraar 

Bij het Zorg1 tellen ook de behandelepisodes die niet met een Fxxxx-code gedeclareerd zijn 

als inclusie. Dit zijn de zorgproducten van zorgverzekeraars waarbij je (nog) geen contract 

hebt, dus waarbij je declareert met een reguliere prestatiecode van fysiotherapie. Deze komen 

standaard onder exclusie te staan. Dit komt omdat je niet met een Fxxxx-code declareert.  

 

Deze zorgproducten kun je inzichtelijk krijgen door een filter op de exclusies en de diagnosecodes 

3426, 3526 en 3626 te leggen: 

3. Klik aan de rechter zijde van het scherm onder “Filters” op bijvoorbeeld product “Rug”. 

4. Filter eventueel een gewenste periode. 
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5. Zet bij “Diagnosecode” alle vinkjes uit: klik het bovenste vinkje in de checkbox uit. 

 

Nu worden alle vinkjes uitgezet. 

6. Klik daarna in “Begin te typen om te zoeken…” en vul hier 3426 in. Nu zie je: 

 

7. Vink de checkbox voor die code aan. 

8. Herhaal dit voor de codes 3526 en 3626 en klik daarna op OK. 

 

9. In de widget “Aantal zorgproducten” zie je nu het staafje “Exclusie”. Alle zorgproducten zonder 

prijsafspraak staan hieronder: 

 

10. Nu kun je dit staafje uitsplitsen in profielen met behulp van het scherm “Overzicht lopende 

klachten”.  
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Klik met je rechter muistoets op het staafje “Exclusies”. Je ziet een pop-up menu: 

 

11. Klik op “Jump to Overzicht lopende klachten”.  

12. Nu wordt het scherm “Overzicht lopende klachten” geopend.  

In dit overzicht zie je alle zorgproducten die onder “Exclusie” van de rug vallen. In de kolom 

“Diagnosecode” kun ze zien of het profiel 1, 2 of 3 is. 

 

 

 

13. Je kunt deze lijst eventueel exporteren naar een Excel; zie punt 2.1.1g. 

 

2.1.2 Berekening inclusie percentage Zorg1 

Je kunt nu het inclusiepercentage berekenen met de volgende waardes: 

1. Aantal zorgproducten 

2. Aantal zorgproducten met prijsafspraak met de verzekeraar  

3. Aantal zorgproducten zonder prijsafspraak met de verzekeraar 

Het percentage is op basis van het aantal zorgproducten met prijsafspraak met de verzekeraar 

plus het aantal zorgproducten zonder prijsafspraak met de verzekeraar ten opzichte van het 

totaal aantal zorgproducten (=100%) 
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Hieronder een overzicht per zorgproduct hoe je de filters moet maken. 

PRODUCT INCLUSIE DIAGNOSECODES EXCLUSIE DIAGNOSECODES 

Lage rug 3426, 3526 en 3626 Overig 34xx, 35xx, 36xx en 39xx 

Nek 3026, 3126 en 3226 Overig 30xx, 31xx en 32xx 

Schouder 4026, 4126 en 4226 4016, 4020, 4021, 4022, 4023, 

4026, 4081, 4116, 4120, 4121, 

4122, 4123, 4126, 4181, 4216, 

4220, 4226, 4281, 4316, 4320, 

4326, 4381, 4916, 4920, 4921, 

4922, 4923, 4926 en 4981 
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3. Inzicht in contractafspraken met de 

zorgverzekeraar 
 

De zorgverzekeraar kijkt alleen naar de Fxxxx codes om te bepalen of er een inclusie of exclusie is. 

Zodra je dus een contact hebt is het belangrijk dat je met de juiste codelijsten declareert om te 

voorkomen dat je een te laag inclusiepercentage krijg. 

Hieronder zie je bij welk zorgproduct welke prestatiecode met welk zorgprofiel hoort.  

Zorgproduct Prestatiecode Profiel 

 

Rug 

F1013 1 

F1014 2 

F1015 3 

 

Nek 

F1041 1 

F1042 2 

F1043 3 

 

Schouder 

F1044 1 

F1045 2 

F1046 3 

 

Artrose heup 

F1038 1 

F1039 2 

F1040 3 

 

Artrose knie 

F1038 1 

F1039 2 

F1040 3 

 

 
ALLE OVERIGE BEHANDELEPISODES WORDEN DUS (ONGEACHT GEBRUIKTE 

DIAGNOSECODE) IN HET STAAFJE ‘EXCLUSIE’ GEZET.  
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3.1.1 Doorsnede per verzekeraar 

Omdat je de zorgproducten ook per verzekeraar inzichtelijk wilt krijgen is het belangrijk dat je filtert 

op zorgverzekeraar. Dit kan dat op twee manieren: 

1. Via de staafjes in de widget “Aantal producten per verzekeraar”: klik op het staafje van de 

verzekeraar: 

 

2. Via de filters aan de rechterzijde van het dashboard. 

Klik bij “Concerns” op het concern van de verzekeraar. 

 

3. Via de widget ‘Aantal producten per verzekeraar’ kun je nu zien hoe de inclusie, exclusie en 

zorgproducten zich verhouden tot elkaar. 
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4. Welke behandelepisodes vallen onder mijn 

zorgproducten 
Als je wilt zien, welke behandelepisodes het betreft bij de zorgproducten, dan kun je hiervan een 

overzicht openen: 

1. Klik met je rechter muistoets op één van de staafjes in de widget “Aantal zorgproducten”.  

2. Je krijgt nu een pop-up menu, klik hier op “Jump to Overzicht lopende klachten”. 

 

 

3. Nu wordt het scherm “Overzicht lopende klachten” geopend.  

4. Je kunt deze lijst eventueel exporteren naar een Excel; zie punt 2.1.1. 
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5. Toepassing Minimale dataset 
Wanneer je kijkt naar het juist toepassen van de minimale dataset, dan adviseren we je om een filter te 

leggen op de behandelepisodes die een afgesloten behandelstatus hebben. Dit omdat je anders ook 

openstaande behandelepisodes ziet die terecht nog niet volledig zijn.  

 

1. Klik rechts van het dashboard bij “Filters” op “Afgesloten”. 

 

2. Omdat de verantwoording van de toepassing van de minimale dataset alleen gaat over alleen de 

behandelepisodes binnen het Zorg1 programma leg je nog een extra filter op de diagnosecodes 

3426, 3526 en 3626: 

 

Het dashboard “Minimale dataset” toont dan het aantal behandelepisodes dat binnen het filter een 

afname van het meetinstrument heeft gehad. Zo kun je zien of je hebt voldaan aan het minimum 

aantal metingen. 

5.1.1 Welke metingen betreffen het? 

Als je wilt zien bij welke metingen een meetinstrument afname is gedaan, dan kun je op één van de 

blauw gekleurde getallen klikken: 

 

Je ziet dan het scherm “Overzicht metingen”. Hierin zie je een uitgebreid overzicht met alle 

behandelepisodes en de metingen die daarvoor zijn. Eventueel kun je die nog vergelijken met een 

export van alle behandelepisodes, om te zien welke behandelepisodes geen metingen hebben. 
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Je kunt deze aantallen nog vergelijken met het aantal zorgproducten (=100%). Het aantal 

zorgproducten waarover dit aantal telt, is zichtbaar links bovenin het Minimale Dataset dashboard in 

het widget “Aantal zorgproducten”. 

 

 

5.1.2 Welke behandelepisodes voldoen niet aan de minimale verbetering? 

Bij specifieke meetinstrumenten zoals de NPRS, QBPDS en GPE wordt ook gekeken of er voldoende 

verbetering is gerealiseerd. Als je wilt zien welke metingen het hier betreffen, kun je op het blauwe 

getal klikken in een kolom “Aantal <xxx> met verbetering…”. 

Je ziet dan ook het scherm “Overzicht metingen”, maar dan met een extra filter aan de rechterkant: 
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ALS JE OOK DE BEHANDELEPISODES WILT ZIEN DIE NIET VOLDEDEN, DAN KUN JE DIT 

FILTER UITSCHAKELEN DOOR HET SCHUIFJE ONDER DIT FILTER   NAAR 

LINKS TE VERSCHUIVEN.  
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6. Gegevens exporteren en herleiden 
 

6.1.1 Exporteren naar Excel 

In deze handleiding komen verschillende Insight overzichten aan bod die je ook kunt exporteren als 

CSV-bestand. Daarmee kun je ze verder bewerken en/of bekijken in bijvoorbeeld Excel.  

Dat exporteren doe als volgt: 

1. In diverse widgets staat het knopje opties:  

2. Klik hierop en klik op “Downloaden”. 

3. Klik daarna op het soort download dat je wilt: afbeelding, CSV-bestand of Pdf-bestand: 

 

4. Nu zie je een scherm om het bestand te openen: 

 

5. Je kunt kiezen om het bestand direct te openen of eerst op te slaan en daarna te openen. Maak je 

keuze en klik op OK. 

6.1.2 Gegevens bewerken in Excel 

Wanneer je het .csv opent zal deze nog niet geordend in kolommen zijn. Hieronder een tip hoe je dit 

kunt ordenen en verder bewerken. 

a. Selecteer kolom A 

b. Ga via ‘Gegevens’ naar de menuoptie ‘Tekst naar kolommen’ 
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c. Selecteer nu bij ‘Oorspronkelijk gegevenstype’ de waarde ‘Gescheiden’ en klik ‘Volgende’ 

 

d. Zet een vinkje bij Komma en klik ‘Voltooien’ 
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e. Nu zullen alle kolommen gescheiden worden en kun je de data verder analyseren 

TIP Je kunt ook nog filter plaatsen door rij 1 te selecteren en dan via het menu ‘Gegevens’ Filter te 

selecteren. 

 

6.1.3 Klachtnummer of KlachtID herleiden naar behandelepisode 

In verschillende overzichten en exports van Insight zie je een klachtnummer of klachtID staan. Deze 

nummers kun je gebruiken om de juiste behandelepisode in Intramed erbij op te zoeken; 
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1. Klik in Intramed op [Bestand], [Behandelepisodes]. 

2. Voeg de kolom “Klacht ID” toe: 

 

Het klachtID is het klachtnummer of in Insight “klachtID”. 

 
HET KLACHTID IS dus NIET HETZELFDE ALS HET BEHANDELEPISODENUMMER. 

 
Lees hier meer over kolommen toevoegen/verwijderen in Intramed. 

http://www.convenient.nl/appsupport/intramed/helpfiles/9.16/html/topic_8084EF77-7D9F-4A4A-9297-7D2070BE12DF_F75853EA-2CAF-410F-B1F6-3FB6B665ADAB_038C4A07-1BC1-4519-87F3-31DEE397B76D_5.htm?searchword=indeling
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7. Definities van uitkomsten 
Op het dashboard staan verschillende uitkomsten. Om het dashboard te begrijpen, moet je weten 

waarop deze uitkomsten zijn gebaseerd. Daarover staat er in de widgets uitleg.  

1. Klik met je muis op de “i” te klikken: 

 

 


