
Hoofdstuk 1
Vragen KNGF Plusprogramma
Deze procedure geeft meer informatie over vraag 2a en 2b die in het KNGF Plusprogramma gesteld

worden.

Vraag 2a: "Wat is het behandelgemiddelde van uw praktijk en de individule
fysiotherapeut?"

Met het KNGF is afgesproken dat voor deze vraag een zogenaamde geanonimiseerde datadump

aangeleverd kan worden. Deze datadump vindt plaats door middel van een export vanuit Intramed:

1. Ga naar menu [Systeem], [Ontwerpen], [Exports].

2. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon om een nieuw exportontwerp toe te

voegen.

3. Vul de velden in:

Veld Omschrijving

Volgnummer: Dit nummer wordt automatisch ingevuld als u de gegevens bewaart. U

kunt hier ook zelf een nummer invullen.

Exportnaam: Typ een naam voor het exportontwerp in.

Soort export: Klik op de pijlknop achter het veld, en kies voor "Patiënten/

Behandelingen".

4. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon ;

je keert terug naar het scherm "Exportontwerpen", waar het nieuwe exportontwerp is

toegevoegd.

5. Klik op de knop "Configureer";

het scherm "Exportinstellingen" wordt geopend.
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6. Klik op tabblad "2. Indeling".

Onderin staan verschillende tabbladen.

7. Vink alle vakjes uit op de tabbladen "Patiënten" en "Behandelepisodes.

8. Vink de volgende vakjes aan op het tabblad "Behandelseries": "Behandelserienr", "Status",

"Einddatum" en "Behandelaar".

9. Vink de volgende vakjes aan op het tabblad "Behandelingen": "Behandelingnr", "Datum" en

"Behandeld Door".

10. Klik rechtsboven in het scherm op de knop "OK".

11. Voer vervolgens de export uit door naar menu [Rapporten], [Exports], [Alle exportontwerpen...]

te gaan.

12. Klik op de zojuist toegevoegde export.

13. Klik op de knop "Uitvoeren";

het scherm "Export patiënten/behandelingen" wordt geopend.

14. Klik op tabblad "4. Behandelingen".

15. Vul het volgende veld in:

Veld Omschrijving

Datum: Typ de gevraagde periode in, bijvoorbeeld "01-07-2015..30-06-2016" (de

twee puntjes ".." betekenen "tot en met").
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16. Klik op de knop "Exporteren";

het scherm "Patiënt/behandelingen bestand opslaan als" wordt geopend.

17. Kies een locatie waar je het exportbestand wilt bewaren.

18. Klik op de knop "Opslaan".

19. Als de export is uitgevoerd, wordt het scherm "Export patiënten/behandelingen" automatisch

gesloten.

20. Ga naar de locatie waar je het bestand hebt opgeslagen.

21. Dit "csv-bestand" kun je opsturen naar het KNGF.

Vraag 2b: "Wat zijn het aantal zittingen, aantal patiënten en aantal zittingen / aantal
patiënten van uw praktijk en individuele fysiotherapeut?"

Deze vraag kunt u beantwoorden met het rapport "Aantallen...":
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1. Ga naar menu [Rapporten], [Statistisch], [Aantallen...].

2. Vul de volgende velden in:

Veld Omschrijving

Onderverdeling: Klik op de pijlknop achter het veld, en kies voor "Behandeld door".

Tweede

onderverdeling:

Klik op de pijlknop achter het veld, en kies voor "Verzekeraar" als je de

aantallen per verzekeraar gesplitst wilt hebben.

3. Klik op tabblad "2. Behandelingen".

4. Vul het volgende veld in:
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Veld Omschrijving

Datum: Typ de gevraagde periode in, bijvoorbeeld "01-07-2015..30-06-2016" (de

twee puntjes ".." betekenen "tot en met").

5. Klik op de knop "OK";

het rapport wordt geprint.

In de eerste kolom zie je het aantal patiënten per therapeut. Onderaan de kolom bij "Totaal", zie

je het totale aantal patiënten van de praktijk.

In de derde kolom zie je het aantal zittingen per therapeut. Onderaan de kolom bij "Totaal", zie

je het totale aantal zittingen van de praktijk.

In de vierde kolom (met kader) zie je per medewerker het behandelgemiddelde. Onderaan de

kolom bij "Totaal", zie je het behandelgemiddelde van de praktijk.

Als je het jaar 2015 al afgesloten en opgeschoond hebt, maak je 2 rapporten: in de huidige

administratie print je het rapport over de periode "01-01-2016..30-06-2016".

Vervolgens open je het afgesloten jaar via menu [Systeem]. [Archief], [Bekijk archief] en print je

nogmaals hetzelfde rapport. Nu typ je bij het veld "Datum:" de periode "01-07-2015..31-12-2015" in.
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