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1. Intramed Insight Start en Extra 
Intramed Insight bestaat in 2 varianten: Start en Extra. 

Insight Start geeft veel inzicht in je praktijkcijfers met overzichtelijke dashboards. Met Insight Extra, kun 

je daarnaast ook locaties en/of therapeuten vergelijken en heb je mogelijkheden om gegevens te 

exporteren. 

 

We laten je in dit overzicht graag zien wat de mogelijkheden zijn van Insight Start en Insight Extra. 

 

Heb je Insight Start nog niet? Vraag het dan hier aan: Insight Start aanvragen.  

Insight Extra kun je hier aanvragen. Let op dit kan alleen als je Insight Start al hebt. 

 

Overzicht van de dashboards in Insight Start en Insight Extra: 
Als je Insight Extra hebt, heb je ook altijd de Insight Start dashboards. 

DASHBOARD  INTRAMED 

INSIGHT START 

INTRAMED 

INSIGHT EXTRA 

Omzet: 

Inzicht in de omzet op basis van de factuurdatum met twee 

dashboards: 

Omzet- Verdeling 

Omzet – Jaarvergelijking 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Behandelomzet 

Inzicht in de omzet op basis van de behandeldatum. 

 

X 

 

X* 

Outcome 

Toont gebruikte meetinstrumenten en mate van verbetering. 

 

X 

 

X 

Behandelgemiddelde 

Dit dashboard toont de behandelgemiddeldes per periode 

en per diagnosegroep. 

 

X 

 

X* 

Instroom 

Dit dashboard toont een aantal kenmerken van de instroom in 

de praktijk zoals verwijzing, recidief, en postcode van herkomst. 

 

X 

 

X 

 

Populatie 

Toont de kenmerken van de praktijk populatie. Er worden 

verschillende doorsnedes van deze populatie getoond zoals 

leeftijd, geslacht, chronisch/acuut, verzekeraar en postcode. 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

https://www.intramed.nl/aanvraagformulier-intramed-insight-start/
https://www.intramed.nl/aanvraagformulier-intramed-insight-extra/
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PREM 

Inzicht in de uitzet qua PREM vragenlijst. Er wordt onderscheid 

gemaakt in ‘bezwaar’, ‘niet gevraagd’ en ‘toestemming’.  

In het PREM Start dashboard heb je inzicht per periode en per 

verzekeraar. In het PREM Extra dashboard heb je daarnaast ook 

inzicht per medewerker. 

 

X 

 

X* 

Lang openstaande dossiers 

Dit dashboard toont alle dossiers die langer openstaan dan 

verwacht zodat je daar actie op kunt ondernemen. 

 

X 

 

X* 

Praktijkoverzicht 

Dashboard met inzicht in nieuwe en afgesloten klachten, 

uitgesplitst naar diagnosegroep, verwijzing en behandeldoel. De 

gegevens zijn per therapeut en locatie in te zien. 

  

X* 

Zorgtrajecten 

Praktijken kunnen via de zorgverzekeraar hogere vergoedingen 

krijgen op basis van een vaste zorgproductenprijs. Dit kan echter 

onvoordelig uitpakken als er teveel behandeld wordt. Daarom is 

het van belang de voortgang te monitoren. 

Ook is het verplicht om klinimetrie af te nemen. In dit 

zorgproducten dashboard kun je controleren en sturen op 

voldoende uitzet van deze klinimetrie binnen je praktijk en per 

medewerker. 
 

  

X* 

MDS lage rug 

Inzicht in de gegevens die nodig zijn voor de Minimale Dataset 

Lage Rug (diagnosecodes 3426, 3526 en 3626). Het dashboard 

toont nieuwe en afgesloten klachten. Per therapeut is het aantal 

begin- en eindmetingen en verbetering te zien van NPRS, PSK, 

QBPDS en GPE. 

En als extra service kun je de data automatisch laten aanleveren 

aan CZ. 

  

 

X* 

MDS COPD 

Inzicht in de gegevens die nodig zijn voor de Minimale Dataset 

COPD (diagnosecode 2554). Het dashboard toont nieuwe en 

afgesloten klachten. Per therapeut is het aantal begin- en 

eindmetingen en verbetering te zien van CCQ, MWT, MRC en 

GPE. 

 

En als extra service kun je de data automatisch laten aanleveren 

aan CZ. 

  

 

X* 

 

* Met Insight Extra krĳg je niet alleen extra dashboards, ook kun je alle parameters uitsplitsen 

naar locatie of therapeut. En je kunt exports maken voor verdere, eigen bewerking. 
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DE DASHBOARDS 
Hieronder zie je van ieder dashboard meer informatie en een voorbeeld. 

1.1 BEDRIJFSVOERING - OMZET – VERDELING 

Het dashboard Omzet- verdeling geeft inzicht in de omzet op facturatiedatum met diverse 

doorsnedes: 

• Gedeclareerde omzet 

• Gemiddelde omzet 

• Uitsplitsing: 

o Acuut en Chronisch 

o Type klacht 

o Verzekeraarsconcern 

 

  

Omzet - Verdeling Start 
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1.2 BEDRIJFSVOERING - OMZET – JAARVERGELIJKING 

Het dashboard Omzet – jaarvergelijking geeft inzicht in de omzet op facturatiedatum met diverse 

doorsnedes: 

• Omzet over jouw praktijk in de afgelopen 3 jaar tegen elkaar afgezet 

• Cumulatief 

• Uitsplitsing: 

o Verzekeraar 

o Type klacht 

 

Omzet - Jaarvergelijking Start 

1.3 BEDRIJFSVOERING – BEHANDELOMZET 

In het dashboard behandelomzet is de omzet op behandeldatum zichtbaar. Hiermee krijg je inzicht op 

de omzet op de datum van de behandeling en hoe de omzet opgebouwd is. Op het dashboard zie je: 

 

TIP: Er is ook een uitgebreid behandelomzet dashboard beschikbaar in Insight Extra. 

 

• Totale omzet, behandelepisodes, behandelingen 

• Gemiddelde omzet per behandelepisode en therapeut 

• Omzet per 

o Maand met trend voorgaande periode 

o Type verwijzing 

o Chronisch/niet chronisch 

o Nieuw of eerder behandeld 

o Leeftijdsgroep 

o Diagnosegroep 

o Verzekeraarsconcern 

o Locatie (Insight Extra) 

o Therapeut (Insight Extra) 
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• Filters 

o Periode 

o Behandelstatus 

o Diagnosegroep 

o Postcodecijfers 

o Verwezen/DTO 

• Export met details van de episodes en behandelingen (Insight Extra) 

 

 

Behandelomzet Start 
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Behandelomzet Extra 

 

1.4 ZORGINHOUD – BEHANDELGEMIDDELDE 

Het dashboard Behandelgemiddelde geeft inzicht in het behandelgemiddelde met diverse 

doorsnedes. Op het dashboard zie je: 

 

TIP: Er is ook een uitgebreid behandelgemiddelde dashboard beschikbaar in Insight Extra. De 

roodgekleurde opties zijn in Intramed Insight Extra beschikbaar. 

• Gemiddeld aantal behandelingen 

• Totaal aantal afgesloten klachten, patiënten en behandelingen 

• Trendgrafiek 

• Uitgesplitst: 

o Chronisch/acuut 

o Type klacht 

o Therapeut (Insight Extra) 

 

• Te filteren per 
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o Verzekeraarsconcern 

o Therapeut (Insight Extra) 

o Locatie (Insight Extra) 

 

 

Behandelgemiddelde Start 

 

Behandelgemiddelde Extra  
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1.5 ZORGINHOUD - OUTCOME 

Het dashboard outcome geeft inzicht in de uitkomsten van meetinstrumenten van alle 

behandelepisodes.  Op het dashboard zie je: 

• Relatieve verbetering op meetinstrumenten (eerste meting t.o.v. laatste meting) 

• Uitgesplitst per: 

o Therapeut 

o Meetinstrument 

o Type klacht 

 

Outcome Start  
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1.6 PATIËNT – INSTROOM 

Het dashboard instroom geeft inzicht in het aantal en soort nieuwe patiënten dat in de praktijk hun 

eerste behandeling krijgen of hebben gehad. Op het dashboard zie je: 

• Aantal gestarte behandelepisodes met trendlijn 

• Uitsplitsing per: 

o DTO en verwijzing 

o Nieuw en eerder behandeld 

o Wel/niet in behandeling genomen 

o Geografische spreiding op landkaart 

  

1.7 PATIËNT – POPULATIE 

Het dashboard populatie geeft inzicht in het aantal en soort patiënten dat in de praktijk behandeld 

worden. Op het dashboard zie je: 

• Aantal patiënten en klachten binnen jouw praktijk 

• Uitsplitsing per: 

o Leeftijd 

o Geslacht 

o Chronisch/niet chronisch 

o Geografische spreiding 

Instroom Start 
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Populatie Start  

 

1.8 VERANTWOORDING - PREM 

Met het PREM dashboard heb je overzicht en stuurinformatie of de PREM voldoende wordt 

uitgevraagd. Hierbij kun je je medeweker sturen om toestemming te vragen en dit in te vullen. Op het 

dashboard zie je: 

TIP: Er is ook een uitgebreid PREM dashboard beschikbaar in Insight Extra. De roodgekleurde 

opties zijn in Intramed Insight Extra beschikbaar. 

• Aantal PREM toestemming t.o.v. aantal niet gevraagd en bezwaar 

• Uitsplitsing per: 

o Verzekeraarsconcern 

o Diagnosecode 

o Behandelstatus 

o Therapeut (Insight Extra) 

• Detailoverzicht klachten per therapeut te exporteren als actiepuntenlijst (Insight Extra) 
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PREM Start 

 

PREM Extra  
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1.9 BEDRIJFSVOERING - PRAKTIJKOVERZICHT 

Met het praktijkoverzicht kun je inzicht krijgen in alle stuurinformatie over je praktijk en dit eventueel 

vergelijken of filteren over meerdere praktijklocaties. Op het dashboard zie je: 

• Totaal nieuwe klachten en afgesloten klachten 

• Totaal behandelomzet en aantal behandelingen 

• Uitsplitsing per: 

o DTO en verwijzing 

o Doel bereikt en doel niet bereikt 

o Type klacht 

• Detailoverzicht klachten per therapeut te exporteren als actiepuntenlijst 

  

Praktijkoverzicht Extra 
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1.10 BEDRIJFSVOERING – LANG OPENSTAANDE DOSSIERS 

Als een patiënt een afspraak afzegt, of niet meer komt opdagen wordt weleens vergeten om het 

bijbehorende dossier af te sluiten. Om deze dossiers in beeld te krijgen, vind je onder ‘Bedrijfsvoering’ 

het nieuwe dashboard ‘Lang openstaande dossiers’. Het is belangrijk om dossiers af te sluiten, omdat 

een consequentie kan zijn dat er geen evaluatie vragenlijst wordt gestuurd en de behandelingen van 

zorgproducten niet gedeclareerd worden. Op het dashboard zie je: 

• Inzicht in dossiers die te lang open staan 

• Uitsplitsing per therapeut 

• Export met actiepunten per therapeut 

 

 

Lang openstaande dossiers Extra  

 

1.11 VERANTWOORDING – ZORGTRAJECTEN 

Als Praktijkhouder krijg je per zorgplan (Lage Rug, Nek, Schouder, Artrose heup en Artrose knie), per 

praktijk en per medewerker inzicht in: 

• potentieel aantal te includeren trajecten; 

• de exclusie op basis van leeftijd, CSI code en onjuiste declaratie; 

• de daadwerkelijke inclusie; 

• het percentage inclusie; 

• financiële impact van in- en exclusies; 

• de verdeling profielen op basis van Fxxxx-codes; 

• de behandelgemiddeldes; 
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• de gemiddelde omzet; 

• de inclusies per verzekeraarsconcern; 
• verschilscores en gemiddelde eenmalige scores; 

• Export zorgproducten per medewerker; 

• Export inclusie en exclusie per medewerker; 

• de export van alle episodes.  

Op dit dashboards zijn verschillende tabbladen beschikbaar; Trajecten, Inclusies, Outcome, Minimale 

Dataset, Details en Export. Ieder tabblad geeft andere informatie. 

Zorgtrajecten 

 

1.12 VERANTWOORDING - MDS LAGE RUG 

Als je als praktijk afspraken hebt met zorgverzekeraars over de MDS dan helpt het MDS lage rug 

dashboard je om te monitoren of je voldoet aan de vereisten en hierop pro actief te sturen. Op het 

dashboard zie je: 

• Aantal nieuwe zorgproducten en afgesloten zorgproducten 

• Uitgesplitst per: 

o Diagnosecode 

o Aantal gegeven behandelingen 

o Therapeut 

• Gedeclareerde omzet 

• Meetinstrumenten per therapeut 

• Detailoverzicht klachten per therapeut te exporteren 
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TIP: wist je dat je als Intramed Insight Extra gebruiker je kunt aanmelden voor automatische 

aanlevering van de CZ MDS data vanuit Intramed? 

 

MDS Lage rug Extra 
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1.13 VERANTWOORDING - MDS COPD 

Als je als praktijk afspraken hebt met zorgverzekeraars over de MDS dan helpt het MDS COPD 

dashboard om te monitoren of je voldoet aan de vereisten en hierop pro actief te sturen. Op het 

dashboard zie je: 

• Aantal nieuwe zorgproducten en afgesloten zorgproducten 

• Uitgesplitst per: 

• Diagnosecode 

• Aantal gegeven behandelingen 

• Therapeut 

• Gedeclareerde omzet 

• Meetinstrumenten per therapeut 

• Detailoverzicht klachten per therapeut te exporteren 

TIP: wist je dat je als Intramed Insight Extra gebruiker je kunt aanmelden voor automatische 

aanlevering van de CZ MDS data vanuit Intramed? 

MDS COPD 


