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FysioTopics export patiëntenpopulatie 
 

FysioTopics vraagt periodiek inzicht in de patiëntenpopulatie. Dit inzicht kan via een export worden 

gegeven. In deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe deze export aanmaakt en gebruikt. 

Export ontwerpen 

1. Klik op menu [Systeem], [Ontwerpen], [Exports]. 

2. Het scherm ‘Exportontwerpen’ wordt nu geopend: 

3. klik op om een nieuw exportontwerp te maken en vul het scherm Exportontwerp als volgt 

in: 

4. Bewaar het ontwerp met F5. 

5. Ga op de regel van het nieuwe ontwerp ‘FysioTopics patiëntenpopulatie’ staan en klik op de 

knop ‘Configureer’.  

6. Je staat nu in het scherm ‘Exportinstellingen’ op Tab 1. Algemeen. 
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7. Ga naar Tab. 2. Indeling, je staat nu onderaan op de tab ‘Behandelepisodes’, er is ook nog een 

tab ‘Patiënten’ en ‘Formulieren’.  

 

Hieronder zie je welke velden je per tab moet aanvinken: 

De rest van alle aangevinkte velden kun je leegmaken. 

8. Klik op OK en bewaar nu de nieuwe export. 

  

Naam Tab Veld 

Patiënten 1. Patientnr. 

Behandelepisodes 1. Behandelepisodenr. 

 2. Verslagleggingsrihtlijn 

 10. Datum eerste behandeling 

 11. Datum laatste behandeling 

Behandelseries 3. Status 

 4. Indicatiecode 

 11. Verwijsdiagnose 
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Export uitvoeren 

1. Klik op menu [Rapporten], [Exports], [Export patiënten/behandelingen]. 

2. Vul nu bij ‘Te gebruiken exportontwerp’ het nieuwe exportontwerp / FysioTopics 

patiëntenpopulatie’ in: 

 

Let op, het nummer in het voorbeeld hierboven is afwijkend per database. 

3. Ga naar de tab 2. Behandelepisodes toe en filter hier bij datum laatste behandeling op de 

periode die je wilt zien, in onderstaand voorbeeld betreft het geheel 2022: 

 

4. Klik nu op ‘Exporteren’ en sla het bestand bijvoorbeeld op als ‘FysioTopics patiëntenpopulatie 

2022’. 
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Export uitleg ten opzichte van FysioTopics data 

Nadat je de export hebt gemaakt kun je deze via Excel openen. 

De export heeft de volgende kolommen: 

 

 

 

De volgende gegevens kun je dan terugvinden: 

 

Totaal aantal LRP/Nekpijn/Schouderpijn/Artrose knie/Artrose heup 

Filter op kolom Verwijsdiagnose op de juiste DCSPH codes 

Daarna kun je de aantallen tellen 

 

 

Exclusie op CSI code 

Zie hiervoor kolom Indicatiecode, de volgende codes zijn voor FysioTopics/Zorg1 van belang: 

Indicatiecode Indicatiecodenaam export 

001 1- Chronische aandoening 

003 3- Nieuwe indicatie fysiotherapie 

008 8- Chronische indicatie Volw eerste n uit AV 

009 9- Niet vergoed uit de basisverzekering 

012 12- Nieuwe indicatie Artrose heup en/of 

kniegewricht 

013 13- COPD risicogroep A, startjaar 

014 14- COPD risicogroep B, startjaar 

015 15- COPD risicogroep C/D, startjaar 

016 16- COPD risicogroep B, onderhoudsjaar 

017 17- COPD risicogroep C/D, onderhoudsjaar 

020 20- COVID-19 herstelzorg 

021 21- Verlengde COVID-19 herstelzorg 

Nu kun je de aantallen filteren en tellen per CSI codegroep. 

 

Aantal getarte trajecten LRP/Nekpijn/Schouderpijn/Artrose knie/Artrose heup 

Filter op kolom Verwijsdiagnose op de juiste DCSPH codes 

Filter daarna op kolom datum eerste behandeling de juiste periode. 

Daarna kun je de aantallen tellen 


