
Alles om online consults succesvol 
toe te passen in de praktijk! 

e-book



De e-health 
oplossingen zijn 
al beschikbaar. 
De volgende 
stap is ‘Hoe pak 
je het aan?’ 

“Er wordt al jaren gesproken over hoe e-health 
structureel ingezet kan worden binnen zorg-
trajecten. In de afgelopen tijd zijn er dan ook 
steeds meer mooie e-health oplossingen in
de markt geïnitieerd. Vanuit Intramed hebben 
wij een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van een aantal van deze
e-health oplossingen, waaronder MijnZorgApp.  

Tot voor kort was de urgentie om te werken met 
e-health oplossingen er nog niet. Echter daar is 
door de coronacrisis nu in een zeer korte periode 
massaal verandering in gekomen. Wat ‘nieuw’ 
is voor de meeste therapeuten, is gelukkig niet 
‘nieuw’ voor ons! De e-health oplossingen zijn 
al beschikbaar. De volgende stap is ‘Hoe pak 
je het aan?’ 
 
De weerstanden die er vroeger waren, zijn met de 
komst van de coronacrisis natuurlijk niet zomaar 
verdwenen. Wel zijn er een hoop weggenomen. 
Zo krijg je nu wél ‘gewoon’ betaald voor een 
online interventie. Om je te ondersteunen bij alle 
praktische en financiële zaken die bij het toepassen 
van e-health komen kijken, hebben wij een e-book 
voor je samengesteld. 

Met dit e-book willen wij je helpen bij het voor-
bereiden en voeren van online consults. Maar ook 
inzicht geven in mogelijke e-health oplossingen 
met praktische tips & tricks. Denk aan tips over hoe 
je de cliënt het beste kunt benaderen, hoe jij jezelf 
zo goed mogelijk kan voorbereiden en hoe 
je Intramed kan inrichten om zo min mogelijk 
administratieve werkzaamheden te hoeven doen. 
Ook de ervaringen van jouw collega’s zijn hierin 
opgenomen en geven je een waardevol inzicht. 
Kortom, een praktisch handboek om direct aan 
de slag te kunnen.
   
Wij zijn er van overtuigd dat online consults en 
‘videobellen’ ook na de coronacrisis onderdeel uit 
blijven maken van de zorgtrajecten, in de vorm 
van blended therapie. Door er nu veel tijd in te 
investeren, investeer je dus ook in je eigen 
toekomstige aanbod.
 
Wij hopen dat het e-book leerzame en relevante 
inhoud biedt en wij je hiermee praktische hand-
vatten aanreiken die je helpen bij de implementatie 
in de praktijk en de praktisch uitvoering.”

Gerard Boschman, Executive Director bij Intramed
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MOTIVATIOnAl InTErVIEwInG 
En PErSOOnlIJkE 
ZOrG OnlInE 

wibo langeveld - 
Motivational Interviewing 
Coach & Trainer

Een therapeut vertelde over een 70+ 
cliënt: “Mijn cliënt heeft al een heel 
leven achter zich, hij is goed in staat 
om te weten wat goed is voor zijn 
gezondheid. Ik wil hem faciliteren 
met als doel dat hij zelfstandig verder 
kan met wat hij wil bereiken”. 
 

Hiermee laat deze therapeut zien dat 
hij gelooft in de kracht van de cliënt en 
heeft hij de motivatie om de cliënt te 
willen empoweren. Dat een cliënt zijn 
gezondheid zelf wil managen past in 
deze tijd en past ook bij de tijdsgeest 
van de juiste zorg bieden op de juiste 
plek.

Persoonlijke zorg online past daar goed 
bij en levert daar een bijdrage aan. 
 

 

TOOn EMPATHIE

Bij Motivational Interviewing ben je als therapeut 
voortdurend nieuwsgierig naar wat jouw cliënt 
zelf weet, kan en wil doen aan zijn gezondheid. 
Bij Motivational Interviewing is het tonen van  
empathie belangrijk. De non-verbale communicatie 
is hier voor een groot deel bepalend in. Bedenk dat 
jouw cliënt jouw mimiek uitvergroot ziet op het  
scherm en viceversa. Door in te gaan op wat je ziet,  
vergroot je de overeenkomsten tussen jou en  
de cliënt. Tegelijkertijd is het belangrijk de nood- 
zakelijke discrepantie tussen jou en de cliënt te 
bewaken om hiermee ook de persoonlijke 
effectiviteit te vergroten van de cliënt. 

InZETTEn VAn MOTIVATIOnAl
InTErVIEwInG

Het inzetten van Motivational Interview (MI), 
ontwikkelt door Miller & Rollnick, is gebaseerd op 
gelijkwaardigheid en samenwerking tussen de 
fysiotherapeut en de cliënt. Het stimuleren van eigen 
verantwoordelijkheid en vrijheid van gedragskeuze 
zijn uitgangspunten die aansluiten bij de mogelijk-
heden van persoonlijke zorg online. MI is geen 
methode maar een natuurlijke houding met 
bijpassend gedrag van de therapeut. 

THErAPEuT AlS COACH

De coachende houding die je als therapeut hebt 
binnen MI is van nature gericht op autonomie van 
de cliënt en zijn zorgvraag. De informatie die je als 
therapeut deelt is aanvullend op de eigen behoefte 
en resultaat.  Als coachende therapeut veroordeel en 
interpreteer je niet maar je geeft wel terug wat jij ziet 
ook non-verbaal. Dit vergroot de interactie tussen 
jou en je cliënt.

Bij de coachende houding past ook dat jouw cliënt 
zichzelf kan leren onderzoeken, oefeningen zelf uit 
laten voeren en zelf naar verbetering kan zoeken. 
Uiteindelijk wil je dat jouw cliënt het gevoel ervaart: 
“Ik kan het zelf”. 

wEErSTAnD

Bij weerstand tegen verandering van gedrag bij 
jouw cliënt is het van belang dat je als therapeut mee 
beweegt en ingaat op de herkenning van de weer-
stand, onderzoek wat de reden is en hoe het met 
de intrinsieke motivatie is gesteld. Hierna kan je 
verder samenwerken aan verbetering. 

nIEuwE ErVArInG

Zowel voor jou als therapeut als voor je cliënt is 
een online consult een nieuwe ervaring. Besteed 
voldoende aandacht aan hoe het is voor jouw cliënt 
en deel ook jouw gedachten en gevoelens hierover. 
Neem de tijd om dit te onderzoeken en ontdek welke 
manier voor jou en de cliënt het beste werkt. Wees 
zoveel mogelijk je natuurlijke zelf, ga niet ineens 
anders doen dan je gewend bent. 

COnCluSIE

Online consults zijn een belangrijk middel om 
nu en in te toekomst de therapeutische zorg uit 
te kunnen breiden en verder te verbeteren. 
Het levert een bijdrage aan de empowerment en 
zelfmanagement van de cliënt en zorgt hiermee 
dat de therapeut een bijdrage levert aan de 
juiste zorg op de juiste plek. 

1.  Beschrijf eens uw huidige situatie? 
2.  Wat wenst u te bereiken en wanneer bent u tevreden? 
3.  Hoe beïnvloeden uw klachten uw dagelijks leven?
4. Kunt u laten zien voor de camera bij welke activiteiten u beperkt bent?
5.  Wat verwacht u bij uw herstel van mij als fysiotherapeut?
6. Wat bent u bereid om zelf aan uw klachten te gaan doen?
7.  Wat heeft u tot op heden zelf gedaan om te herstellen? 
8. Welke verbeteringen ziet u? 
9. Vanuit mijn fysiotherapeutisch oogpunt bezien is het verstandig om meer te bewegen, 
 hoe kijkt u hier zelf naar? 
10. Welke informatie/begeleiding heeft u nog nodig om verder te komen? 

VOOrBEElDEn MOTIVATIOnAl InTErVIEwInG VrAGEn
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“Online 
kan ook een 
diagnose gesteld 
worden”

FEMkE BOOn, 
FYSIOTHErAPEuT 
FYSIOHOllAnD

“Het wisselt een beetje per cliënt hoe een 
online consult eruit ziet. Ik pas de behan-
deling aan op de specifieke klachten en 
de voorkeuren van mijn cliënt.”

EErSTE OnlInE COnSulT

“Bij cliënten met wie ik voor het eerst een online 
consult heb, begin ik met gerichte vragen om meer 
inzage te krijgen in de klacht. Vervolgens instrueer 
ik om bepaalde bewegingen te maken voor de  
camera. Als therapeut gebruik ik zelf ook een  
camera om bepaalde bewegingen voor te kunnen 
doen terwijl ik tegelijk aanwijzingen geef. Omdat ik 
direct kan communiceren bij het videobellen, kan ik 
op deze manier onderzoeken en testen uitvoeren 
die ik normaal in de praktijk ook zou doen.  
Vervolgens bespreek ik wat de behandelopties 
zijn en met welke oefeningen een cliënt misschien 
direct al thuis kan beginnen. Deze oefeningen stuur 
ik vervolgens ook op, zodat de cliënt ze nogmaals 
rustig kan bekijken in een filmpje met uitleg erbij. 
De oefeningen zijn gemakkelijk terug te vinden in 
de FysioHolland app (MijnZorgApp).”

OnlInE DIAGnOSE STEllEn

“Vaak kan ik door de combinatie van een uit- 
gebreid vraaggesprek en daarop gebaseerde testen 
en actieve bewegingen, al een heel goed idee  
krijgen van wat er aan de hand is. Ook al staan 
we niet echt in dezelfde ruimte. Natuurlijk zijn er 
uitzonderingen, wanneer iemand bijvoorbeeld 
net is geopereerd is, dan wil ik iemand echt fysiek 
onderzoeken. Echter, ook dan kan ik alsnog veel 
voor mijn cliënt betekenen door middel van 
adviezen en instructies over wat wel en niet te doen 
in die eerste fase na een operatie. Zeker nu we 
door overmacht even geen andere optie hebben 
dan grotendeels online behandelen, zijn we binnen 
FysioHolland creatief gaan denken in oplossingen 
om toch de beste zorg te kunnen bieden. 
Uiteindelijk doet de cliënt een heel groot deel van 
zijn of haar revalidatie zelf en hebben wij groten-
deels de sturende en begeleidende hand hierin. 
Het online behandelen zoals we dat nu veel doen, 
sluit daar erg goed bij aan en hierin kunnen we 
meer dan we denken.”

rEACTIES ClIënTEn

“Mijn cliënten zijn over het algemeen heel blij dat 
er alsnog een optie is om de behandeling voort te 
zetten en een ingezette revalidatie niet volledig stop 
hoeft te worden gezet. Daarnaast krijg ik ook positieve 
reacties van mensen die zich juist met nieuwe 
klachten melden sinds ze noodgedwongen thuis 
aan de keukentafel werken waar de ergonomische 
omstandigheden niet ideaal zijn. Nu mensen thuis 
aan het werk zijn, hebben ze vaak ook iets meer 
tijd om eens een fysieke klacht aan te pakken mid-
dels therapie. Doordat ik dan middels een online 
consult direct de thuissituatie kan zien, kan ik ook 
beter adviseren. Dat is natuurlijk een hele positieve 
ontwikkeling.”

HET PAST BIJ DEZE TIJD

“Natuurlijk mis ik het om mensen gewoon op de 
praktijk te kunnen verwelkomen en te kunnen 
behandelen zoals ik dat gewend ben en ook graag 
doe. Maar ik ben ervan overtuigd, dat we moeten 
denken in oplossingen. Dat we moeten kijken naar 
mogelijkheden die er ondanks de huidige situatie 
nog wel zijn om mensen te kunnen blijven helpen 
waar mogelijk. Ook vind ik de ontwikkelingen die 
zich nu op het gebied van online behandelopties 
plaatsvinden, interessant om te zien! Het is passend 
bij deze tijd en wellicht een goed zetje om sommige 
cliënten op afstand te kunnen blijven behandelen.” 
“Ik merk nu dat we als therapeuten meer kunnen 
betekenen op afstand dan ik zelf had gedacht. Het 
is ook heel interessant om te zien hoe iedere thera-
peut er op zijn eigen manier mee omgaat. Ik geloof 
dat het ook na corona perspectief biedt om be-
paalde evaluaties of overlegmomenten met cliënten 
middels contact op afstand te kunnen blijven doen 
en dit dan te combineren met fysieke afspraken.”
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ErVArInG MET OnlInE COnSulTS

“Tot nu toe heb ik in de afgelopen weken ongeveer 
15 cliënten per week, verdeeld over drie dagen, 
online geholpen. Natuurlijk is dit een enorme drop 
in cliënt behandelingen. Dit heeft naar mijn idee 
vooral met de perceptie die mensen bij fysiothera-
pie hebben, te maken. Mensen verwachten toch 
fysiek contact. Ze zijn sceptisch over de progressie 
als ze online behandeld worden. Hier willen ze dan 
ook eigenlijk geen behandeling voor opgeven. Door 
goed uit te leggen wat ik online voor een cliënt kan 
betekenen, weet ik mijn cliënten daar toch in te 
overtuigen. De cliënten die ik tot nu online begeleid 
heb, zijn allemaal zeer positief.“

AAnPAk BInnEn DE PrAkTIJk

“Bijna direct toen de overheid de corona maat-
regelen had aangescherpt, zijn wij gestart met 
MijnZorgApp, om toch onze cliënten te kunnen 
begeleiden. Elke cliënt die nog in een behandel-
traject zat of nog een ingeplande afspraak had 
staan, hebben wij opgebeld. Aan de telefoon 
hebben wij de optie geboden om voorlopig het 
traject online voort te zetten, om hiermee in elk 
geval te zorgen dat er geen stagnering zou komen 
in het herstel. We hebben hierbij gewoon heel open 
de voordelen en kansen voor de cliënt besproken. 
Er werd eerst ook door therapeuten sceptisch 
gereageerd. We hadden vooral in het begin 
‘positieve ervaringen’ met online consults nodig 
binnen het team. Door de ‘good practices’ met 
elkaar te delen, te oefenen met elkaar en 
handleidingen te delen, zie je dat de ‘mindset’
is veranderd binnen het team.” 

wErkwIJZE

“Zeker bij de start is het echt wel even puzzelen 
geweest. Het inloggen lukte niet bij iedere cliënt 
meteen. Sommige zaten op ons telefoontje te 

wachten. Anderen hadden een slechte internet-
verbinding. De communicatie vooraf is heel 
belangrijk. Door een duidelijke instructiemail te 
sturen, weet de cliënt goed waar hij of zij aan toe is. 
Ik bereid een online consult altijd goed voor en zorg 
dat ik alle juiste apparatuur en programma’s 
binnen handbereik heb. Mijn telefoon plaats ik in 
de MijnZorgApp houder en hier heb ik de video-
verbinding mee met mijn cliënt. Tegelijk staat op 
mijn desktop Intramed open, waardoor ik meteen 
mijn administratie kan bijwerken en eventueel 
oefeningen kan toevoegen of doorlopen.”

VOOrDElEn OnlInE COnSulTS

“Ook na corona ben ik voornemens om door te 
gaan met het aanbieden van online consults, maar 
dan wel in combinatie met fysieke afspraken. Een 
volledig behandeltraject op afstand uitvoeren, 
daar geloof ik niet in. Het is juist de combinatie, die 
het zo succesvol maakt. Ik vind dat je bij een intake 
echt iemand moet zien om een juiste diagnose te 
kunnen stellen. Online kun je wel vragen stellen, 
maar ik mis toch wel echt het fysieke onderzoek. 
Iemand kan zeggen “Mijn spieren zijn stijf”, maar 
is dat ook echt zo? Wij zijn nu wel al heel druk bezig 
binnen de praktijk om binnen elk behandelprotocol 
‘online momenten’ in te bouwen, waar wij kunnen 
informeren en adviseren. 

Wat ik echt een heel groot voordeel vind, is dat wij 
nu ook de mogelijkheid hebben om de thuissituatie 
te zien. Hierdoor kunnen wij gerichter oefeningen 
meegeven, die haalbaar zijn in de thuissituatie. 
Daarnaast werkt online therapie heel goed voor 
een vraaggesprek, het doornemen en voordoen 
van oefeningen en een controle afspraak. 
Ik zie daarnaast ook veel voordelen voor mensen 
met een drukke baan en mensen die ver moeten 
reizen om bij ons uit te komen.”

“De perceptie 
van mensen bij 
fysiotherapie is 
fysiek behandelen, 
dit beeld doorbreek 
je niet zomaar”

SJOErD MErTEnS, PrAkTIJk-
EIGEnAAr En HOOFDPIJn 
SPECIAlIST, PHYSIOCArE 
nEDErlAnD

“Wij zijn begin april gestart met 
MijnZorgApp en het aanbieden van online 
consults. Ik heb mij gespecialiseerd in 
spanningshoofdpijn en migraine, niet een 
specialisme waarbij je meteen aan online 
begeleiding denkt. Toch reageren tot nu 
toe mijn cliënten erg enthousiast. 
Een nieuwe cliënt meldde zich aan, net 
nadat de maatregelen vanuit de overheid 
waren aangescherpt. Ik heb haar toen via 
videobegeleiding zo goed kunnen helpen, 
dat ze helemaal van haar klachten is 
afgekomen. Deze ervaring gaf mij het 
vertrouwen dat ik mijn cliënten ook 
online goed kan begeleiden.” 

1. Zorg dat de therapeuten eerst zelf goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden binnen 
 Intramed en MijnZorgApp 
2. Leg de keuze voor aan jouw cliënt, maar vul deze niet voor ze in. Het is een beetje therapeut eigen, 
 om voor een cliënt te denken. “Een online consult kost wel een behandeling, dit zal mijn cliënt wel 
 niet willen.” “Mijn cliënt zal niet openstaan voor online begeleiding, hij/zij valt niet in de doelgroep.” 
 Laat jouw cliënt dit zelf beslissen.
3. Breng met overtuiging in kaart wat de voordelen voor jouw cliënt zijn. Deze voordelen weten wij 
 inmiddels als therapeuten wel. Alleen jouw cliënt weet deze logischerwijs nog niet. 

TIPS OM OnlInE COnSulTS TE IMPlEMEnTErEn:
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“Het maakt heel veel 
uit of je als therapeut 
zelf enthousiast en 
overtuigd bent dat je 
iemand ook nog steeds 
online kunt helpen 
of als coach kunt
 fungeren.” 

JOCHEM BAAuw, 
SPOrTFYSIOTHErAPEuT 
ADFYS FYSIOTHErAPIE 

“Voor de coronacrisis had ik nog nooit iets 
gedaan met online consults en maakte 
ik ook weinig gebruik van MijnZorgApp.
Op 23 maart heb ik mijn vuurdoop gehad, 
grappig genoeg was dat ook nog eens 
met een nieuwe cliënt. De eerste keer is 
natuurlijk alles nieuw en daardoor best 
spannend. Hoe is de verbinding? Kan ik op 
afstand wel een goed advies geven? 
Kan ik snel schakelen tussen het dossier, 
de oefeningen en het video contact met 
mijn cliënt? Gelukkig viel het mij alles 
mee en vond ik het eigenlijk wel heel 
leuk om te doen.”

BEHAnDElTrAJECT MOET DOOrGAAn

“In een aantal weken tijd heb ik inmiddels al 49 
cliënten via een online consult mogen helpen. 
De meeste zijn bestaande cliënten, die nog in een 
behandeltraject zitten. Je kunt dit niet ineens 
stoppen. Als je bijvoorbeeld een operatie aan je 
knie hebt gehad, dan moet er heel nauwlettend in 
de gaten gehouden worden of er geen ontstekings-
reactie bij komt kijken en of iemand niet ineens 
een ander looppatroon aan gaat nemen. Het is dan 
lastig om dit later weer te corrigeren/ af te leren. 
Soms krijg je dan ook last van andere spieren of 
gewrichten. Dan ben je veel verder van huis.”

ClIënTEn rEAGErEn EnTHOuSIAST

“Bij 80% van mijn cliënten gaat de online be-
geleiding prima. Mijn cliënten reageren zelf ook 
enthousiast en pakken het goed op. Bij sommige 
cliënten mis ik toch wel het fysieke contact, zeker 
als het gaat om passieve mobilisaties. Gelukkig 
valt het mij alles mee hoeveel ik wel online kan 
betekenen en ook hoe enthousiast mijn cliënten er 
op reageren. Natuurlijk zijn sommige cliënten in het 
begin een beetje terughoudend, dat was ik zelf ook. 
Echter, zij zien de vooruitgang in hun herstel en dat 
zorgt ervoor dat ze tevreden zijn. Ze vinden het 
ook leuk en -nog belangrijker- nuttig.”

AAnPAk

“Ik pak een online consult zoveel mogelijk op 
dezelfde manier aan als wanneer iemand bij mij in 
de praktijk komt. Al verandert mijn rol wel in meer 
een coach dan in een behandelaar. De anamnese 
is hierbij heel belangrijk. Door de juiste vragen te 
stellen, kun je vaak ook op afstand al een diagnose 
stellen. Ik begin eerst met algemene vragen en 
ga dan steeds meer de diepte in. Cliënten krijgen 
van mij gerichte fysiotherapie oefeningen binnen 
MijnZorgApp. Tijdens een online consult vraag ik 
ook hoe de oefeningen gaan, laat ik ze oefeningen 
voor doen om te kijken of ze het op de juiste manier 
doen, geef ik hier feedback op en doe ik soms zelf 
de oefeningen voor. Ik sluit altijd af met een advies 
en pas het oefenschema aan, zodat een cliënt weer 
zelfstandig verder kan.” 

EEnVOuDIG In GEBruIk

“De voorbereiding duurt wel wat langer. Ik door-
loop 20 minuten voor aanvang van het online 
consult nog even alle cliëntinformatie. 
Het dossier, de progressie, welke oefeningen ik 
heb samengesteld of deze ook worden uitgevoerd 
en stel alvast een aantal nieuwe oefeningen op.
Ik gebruik MijnZorgApp nu ook veel actiever. 
Het gebruik maakt het online consult dynamischer. 
Ik zie nu hoe eenvoudig het eigenlijk allemaal 
werkt. Ook de koppeling met Intramed is hierbij 
heel handig. Hierdoor wordt alles aan het dossier 
gekoppeld en ontvangen mijn cliënten automatisch 
afsprakenreminders en reminders voor 
hun oefeningen.” 

“Ik ben dus zeker van plan om ook na de coronacrisis gebruik te blijven maken van MijnZorgApp en online
consults. Zeker bij mensen met een drukke baan, werkt online therapie heel goed. Zij blijven vaak te lang lopen 
met klachten, omdat ze de tijd niet nemen of hebben om naar de praktijk te komen. Op deze manier kunnen 
ze toch geholpen worden. Natuurlijk zal ik straks ook weer veel fysiek behandelen. De anamnese in combinatie 
met een lichamelijk onderzoek geeft toch de meest zekere diagnose. Daarnaast moet je soms ook 
gewoon als therapeut zelf met je handen iets losmaken. De nacontrole kan dan bijvoorbeeld 
weer wel heel goed online plaatsvinden.”

nA COrOnA nOG STEEDS OnlInE

13



HOE InFOrMEEr 
En OVErTuIG JE 
JOuw ClIënT 

Alles wat nieuw is, is spannend. Dat geldt dus ook voor het aanbieden van  
online consults. wij zien dat sommige praktijken er heel gemakkelijk mee  
omgaan en andere praktijken hier een stuk meer mee struggelen. 
Zoals sportfysiotherapeut Jochem van ADFYS Fysiotherapie (pagina 26) al goed 
aangaf in zijn interview, begint het bij de overtuiging van de therapeut zelf. 
Als een therapeut niet gelooft in online consults, dan kan zijn of haar cliënt 
ook nooit overtuigd worden. 

wij hopen dat dit e-book therapeuten meer houvast geeft. 
Een belangrijke stap in het proces is: dan nu; hoe informeer en overtuig 
je jouw cliënt? wij hebben een aantal tips voor je.

nEEM TElEFOnISCH 
COnTACT OP MET 
JOuw ClIënT1TIP

Wij krijgen van veel praktijken te horen dat ze te maken hebben met een 
enorme afname aan cliëntbezoeken. Logisch, want we moeten ook met  
zijn allen voorzichtig zijn, zeker mensen die in een risico-doelgroep vallen.  
Betekent dit dat jouw cliënten de zorg niet meer nodig hebben?  
Waarschijnlijk niet. Gebruik dus de lege agenda’s om je cliënten op  
te bellen. Toon interesse hoe het gaat en hoe je jouw cliënt via een online  
consult alsnog kunt helpen. Zeker voor de senioren is het nu een hele lastige 
en onzekere tijd. Betrokkenheid vanuit hun therapeut wordt gewaardeerd. 
Hier kan dan ook uit voortkomen dat je (ook online) nog steeds zorg kunt 
blijven verlenen. Dit is dus een win-win situatie. Op de korte termijn blijf je  
op deze manier inkomsten behouden, terwijl je tegelijkertijd bouwt aan  
duurzame relaties. Dit werpt ook zijn vruchten af voor de lange termijn.

“Via een telefonisch contactmoment met mijn cliënt, probeer ik in eerste instantie 
mijn cliënt te sturen door zelf het antwoord te geven waarom een online consult belangrijk is. 

Bijvoorbeeld om het herstelproces te monitoren en daardoor waar nodig de fysieke 
oefeningen aanpassen. Door middel van beeldbellen kan ik ook zien of de oefeningen 

juist uitgevoerd worden en het belang hiervan vertellen.” 

- Jochem Baauw, ADFYS Fysiotherapie

 1.   Bereid het gesprek goed voor. Bekijk het dossier. 
 Kijk waar jouw cliënt nu in de behandeling zit en haak daar op in. 
 2.  Geef duidelijk aan hoe je via een online consult toch (bepaalde aspecten binnen) het 
 behandeltraject kunt voortzetten.
 3.  Geef uitleg over het online consult en wat een cliënt kan verwachten. 
 4.  Maak direct tijdens het telefonische overleg een eerste online consult afspraak. 
 5.  Geef bijvoorbeeld om terughoudende reacties te voorkomen, aan dat het online consult niet berekend wordt, 
 als de cliënt bij de eerste online consult behandeling het gevoel heeft dat er geen vooruitgang mogelijk is.
 Op deze manier geef je cliënten een garantie en dus veilig gevoel.
6.  Sluit het gesprek af met dat je cliënt een instructiemail ontvangt met de uitleg over het opstarten van het   
 ‘videobellen’  consult. Zorg dat hier alle informatie in staat die relevant is voor de cliënt, om het online   
 consult zo vlekkeloos mogelijk te laten voorlopen.

HOE PAk JE HET AAn?
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“Wat ik meestal aangeef bij cliënten die twijfelen aan de toegevoegde waarde van een online consult, 
is dat een heel groot deel van de revalidatie al door de cliënt zelf wordt gedaan middels oefeningen en 
het opvolgen van adviezen en dat wij als therapeut daar eigenlijk vooral de coachende en begeleidende 

rol in spelen. Dat kan natuurlijk ook heel goed op afstand. Met behulp van een online consult, kunnen we 
alsnog met video bepaalde onderzoeken uitvoeren en bewegingen laten uitvoeren door de cliënt. 

Hierdoor krijgen wij een helder beeld van de aard van de klacht. Waar wij vervolgens normaliter 
oefeningen doornemen tijdens een behandeling, sturen wij deze nu toe via MijnZorgApp. Hier krijgt de 
cliënt alle instructies en een filmpje erbij, zodat hij of zij deze zelfstandig thuis kan uitvoeren. Het fijne 

hierbij is, dat de cliënt ze nog kan terugkijken en eventueel direct digitaal contact met ons kan opnemen 
mochten er vragen of bijzonderheden zijn. In plaats dat iemand moet wachten op de volgende geplande 

behandeling. Zo zitten er dus onverwachts best veel voordelen aan het online behandelen, 
voor zowel de cliënt als voor de therapeut.” 

 Femke Boon, FysioHolland

GEBruIk ACTIEF JE 
EIGEn COMMunICATIE-
kAnAlEn 2TIP

Zet juist nu actief al je communicatiekanalen (nieuwsbrief, website, social  
media) in om te communiceren over de online consults. Echter doe het  
wel doordacht en vanuit je expertise. Hoe wil je bekend staan?  
Wat wil je uitstralen?

1. Ben je sportfysiotherapeut, dan past het om beweegoefeningen op video te laten zien die speciaal zijn  
 bedoeld voor sporters om sterk en fit te blijven of oefeningen die zij kunnen doen vanuit huis bij  
 verschillende blessures. Je kunt via verschillende video’s laten zien hoe je sporters op deze manier  
 begeleidt. Dit kun je bijvoorbeeld combineren met de ervaringen van de sporters zelf.
2. Ben je kinderfysiotherapeut, dan is het leuk om oefeningen te laten zien die een ouder samen 
 met zijn/  haar kind kan doen om de ontwikkeling van het kind ook thuis te stimuleren of spelletjes 
 die kinderen (met ouder of alleen) kunnen doen om te werken aan bepaalde aandoeningen. 
 Maak hierbij elke keer de koppeling hoe je vanuit een online consult dit proces kunt begeleiden.
3. Ben je geriatriefysiotherapeut en weet je dat jouw cliënten nu het huis niet uit kunnen of durven?  
 Bedenk  dan hoe je jouw doelgroep van een afstand toch kunt helpen aan hun herstel. Hoe begeleid  
 je normaal iemand in de praktijk met de ziekte van Parkinson? Doe dat dan nu op afstand. Je kunt  
 er bijvoorbeeld voor kiezen om alle Parkinson cliënten die onder behandeling zijn, toe te voegen aan  
 een livestream waarbij je op afstand gerichte begeleiding kunt geven aan een specifieke doelgroep 
 (dit geldt natuurlijk ook voor andere doelgroepen).

Maak dus vanuit je expertise relevante content, waar jouw cliënten iets aan hebben. Zorg dat het aansluit bij waar 
je als praktijk voor staat. Je online imago is net zo belangrijk als het beeld dat mensen in de praktijk vormen.
Dit dient een verlengstuk van elkaar te zijn.

COnCrETE VOOrBEElDEn

“Laat zien aan cliënten wat videobellen precies inhoudt binnen MijnZorgApp. 
Wij hebben hier in de praktijk een video voor gemaakt. Ik overtuig mijn cliënten van de 

toegevoegde waarde door vooral de voordelen van de digitale oefeningen en trainigsschema’s 
op maat te benadrukken.”

-  Sjoerd Mertens, Physiocare 
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VEElGESTElDE VrAGEn OM 
SuCCESVOl TE STArTEn MET 
OnlInE COnSulTS

Hoe stel ik een diagnose op afstand? 

Hoe zorg ik dat ik ook online aan de 30 minuten behandeltijd vast kan houden?

welke doelen bespreek ik met mijn cliënt? 

kan ik ook online vragenlijsten laten invullen? 

Hoe leg ik uit dat een online consult prima kan en gerechtigd ook 1 behandeling kost?

Hoe kan ik ervoor zorgen dat de cliënt weer een vervolgafspraak wil maken 

Als therapeut kun je in de meeste situaties ook online een diagnose stellen, door de volgende stappen 
te doorlopen:

1. Zorg dat je als therapeut vooraf al het dossier en de anamnese hebt doorgenomen van jouw cliënt,  
 zodat je al een goed beeld hebt.
2. Laat jouw cliënt instructies t.a.v. palpatie zelf van te voren uitwerken.
3. Doe een grondige anamnese; na een goede anamnese is diagnose vaak al te stellen; 
 het onderzoek is ter bevestiging.  
 (bekijk ook het motivational interviewing hoofdstuk op pagina 6) 
4. Selecteer enkele relevante testen die op afstand uit te voeren zijn:
 a. qua instructie aan jouw cliënt  
 b. qua uitgangshouding.
5. Laat je cliënt een aantal bewegingen voordoen op camera.

Een online consult in goed in 30 minuten uit te voeren als het volgende in acht wordt genomen: 

a. Goede voorbereiding m.b.t: technische applicaties, instructies aan patiënt  en het vooraf sturen  
 van vragenlijsten. De voorbereiding vraagt wellicht wel iets meer tijd.
b. Start het gesprek duidelijk met het bespreken van het doel en baken de te besproken punten goed af.

Je bespreekt in principe alle doelen die in het behandelplan staan en beoordeelt of je ook meer functionele 
doelen op gebied van participatie ADL kan maken. Het kan interessant zijn, dat op ADL- of op sportniveau door 
middel van foto’s of video’s die door jouw cliënt gemaakt zijn, zijn/haar doelen te evalueren. Als het doel 
bijvoorbeeld is: pijnvrij kunnen thuiswerken, laat dan jouw cliënt ook filmen waar nu de belemmering zit. 
Dit filmpje kan jouw cliënt afspelen tijdens het online consult. 

In MijnZorgApp kan jouw cliënt de vragenlijst van tevoren invullen en kun je als therapeut de antwoorden en 
resultaten bespreken tijdens het online consult en daar, samen met jouw cliënt, de therapie op afstemmen.  

Een online consult is qua tijdsduur en inspanning vergelijkbaar met een fysieke behandeling. Een online behandeling 
vraagt zelfs vaak nog meer voorbereidingstijd van de therapeut ten opzichte van een fysieke behandeling.
Jouw cliënt krijgt dezelfde specialistische kennis als in de praktijk. De begeleiding bestaat uit meer aspecten dan 
alleen behandelen. Online ben je als therapeut meer aan het coachen en aan het begeleiden in het herstel. 
Dat maakt een online consult net zo waardevol. De tijdsbesteding van de therapeut, die hij/zij besteedt aan het 
voorbereiden, de behandeling zelf en de nazorg zijn belangrijke aanvullende argumenten die rechtvaardigen dat 
een online consult ook een behandeling kost.

Geef bij de cliënt aan dat het behandelplan met de doelen nog steeds leidend is voor de therapie. Om deze reden is 
het belangrijk dat er periodiek beoordeeld wordt of de therapie en bijvoorbeeld de digitale huiswerkoefeningen nog 
effectief zijn. Structureel contact met elkaar, optimaliseert het effect van de therapie.Geef hierbij als voorbeeld dat 
wanneer oefeningen op een verkeerde wijze of met een verkeerde intensiteit uitgevoerd worden, dit het herstel kan 
belemmeren. Coaching op belasting/belastbaarheid is essentieel voor het herstel. Het is ook motiverend door op vaste 
tijden af te spreken. Daarnaast dient het als stok achter de deur voor jouw cliënt om te blijven werken aan het eigen 
herstel. 

Alles wat nieuw is roept vragen op. wij denken vanuit Intramed en MijnZorgApp graag zo goed 
mogelijk met je mee. Hierbij een overzicht van de veelgestelde vragen en onze antwoorden. 
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Dit filmpje kan jouw cliënt afspelen tijdens het videobellen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9ugPVFeZuM&feature=emb_title


wat doe ik als iemand geen e-mail heeft en ik dus geen huiswerkoefeningen kan opsturen?

Hoe kan ik mijn cliënt overtuigen van de toegevoegde waarde van online consult? 

wat doe ik als iemand geen computer heeft?

Ik wil iemand aankijken, daarom voelt online fysiotherapie als een drempel...

Als jouw cliënt geen e-mailadres heeft dan kan in de cliëntenkaart in Intramed bijvoorbeeld 
een algemeen e-mailadres van de praktijk worden ingevuld (bv info@praktijknaam.nl); 
vervolgens kan dan in Intramed een oefenschema aangemaakt en geprint worden. 
Deze kun je met de cliënt meegeven of opsturen per post.

Een online consult is zowel voor therapeuten als voor cliënten nieuw. Als therapeut moet je eerst zelf overtuigd 
zijn van de werking, voordat je een cliënt kunt overtuigen. Wij hebben een aantal tips voor jou:

1. Geef aan dat het voor het herstel belangrijk is om het behandelplan met doelen te blijven volgen om zo 
 goed vooruit te blijven gaan. Maak een gestructureerd tijdsgecontingeerd behandelplan en bespreek dit  
 met jouw cliënt.
2. De eerste overtuiging ligt bij jou als therapeut. Als therapeut moet je aan jouw cliënt duidelijk 
 kunnen maken dat je erin gelooft dat je cliënt door online therapie sneller zal herstellen.
3. Geef aan welke elementen naast hands-on behandelen ook belangrijk zijn voor herstel, zoals:  
 uitleg/instrueren van de (nieuwe) oefeningen; voordoen van de oefeningen; corrigeren van niet juist 
 uitgevoerde oefeningen tijdens een online consult. Geef inzicht in wat voor invloed belasting/
 belastbaarheid heeft op het herstel en in psychosociale factoren die het herstel kunnen remmen. 

Lees ook het artikel Informeren en overtuigen van je cliënt op pagina 14

Je kunt oefeningen op papier toesturen en dan nabellen vanuit een veilige omgeving, waar geen andere personen 
aanwezig zijn of kunnen horen wat er gezegd wordt. Bij het toesturen van de huiswerkoefeningen kunnen er nog 
een aantal voorwaarden met betrekking tot therapie op afstand meegestuurd worden, zoals waar de thuissituatie 
aan dient te voldoen en de voorwaarden waaronder de therapeut werkt. 

Dankzij het videobellen kun je alsnog iemand goed aankijken. Dit kun je doen door de volgende stappen te doorlopen:

1. Bereid het consult goed voor, zeker met betrekking tot je camerapositie. De cliënt moet jou ook goed  
 kunnen zien en gevoelsmatig goed contact kunnen maken. 
2. Oefen de camerapositie met een collega, zodat je weet wat het beeld is dat de cliënt te zien krijgt.
3. Blijf tijdens het gesprek aandachtig in de camera kijken en zorg voor een goede mimiek, zeker tijdens de  
 reacties/het verhaal van jouw cliënt. Kijk niet weg van de camera of bespreek dit als dit toch aan de orde is. 
4. Neem ook bij afsluiten van het gesprek de cliënt mee in jouw acties, zodat er een goede afsluiting van 
 de sessie is. 
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SUCCESVOL ONLINE 
ZORG TOEPASSEN?

15%

Ons e-book geeft je al de nodige houvast om aan de slag te gaan met 

online fysiotherapie consults. Wil je van bekende namen in de fysiotherapie 

meekrijgen hoe je nu echt succesvol online zorg kunt toepassen? 

Geef je dan op voor de HealthTrain e-learning Praktijk Online. 

De kosten voor de e-learning bedragen slechts €149 ex btw. Speciaal voor 

jou geven wij vanuit Intramed ook nog 15% korting op de prijs.

JA, Ik wIL mE OPGEVEN VOOR dEZE E-LEARNING!

https://healthtrain.nl/intramed-actie/


leer de MijnZorgApp omgeving kennen
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Tips & Tricks:  
Succesvol starten met online Consults

koen Ebbenhorst, MijnZorgApp  & ron Haanschoten, ADFYS Fysiotherapie

Van behandelaar naar coach, van fysieke behandeling naar digitale begeleiding. 
De coronacrisis vraagt het nodige van het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van 
zowel therapeuten als van cliënten. Vanuit Intramed hebben wij daarom een aantal 
waardevolle tips voor je opgesteld. Zo kun je succesvol starten met het aanbieden 
van online consults binnen MijnZorgApp.

Zorg ervoor dat je als therapeut de mogelijkheden binnen MijnZorgApp goed kent. Maak bijvoorbeeld 
een keer voor jezelf een cliëntprofiel aan in Intramed en download vervolgens MijnZorgApp. 

Doorloop zelf het traject als cliënt, eventueel met een collega die de rol speelt van therapeut. 
Hoe beter je als therapeut zelf de app en de mogelijkheden kent, hoe comfortabeler het ook 
voelt om je cliënt hierover te informeren.

Lees de instructie van MijnZorgApp goed door.

Probeer al bij de eerste aanmelding van een nieuwe cliënt gelijk MijnZorgApp te installeren. 
Schrijf dit bijvoorbeeld in het werkproces met betrekking tot aanmelden. Leg hierin ook uit hoe
je zelf een wachtwoord kunt opvragen en hoe een cliënt eenvoudig MijnZorgApp in de App Store 
en Google Playstore kan downloaden en upgraden. 

Je kunt nu als therapeut ook in MijnZorgApp de reguliere afspraken omzetten in een online consult. 
Dit kun je doen door in Intramed de behandelcode naar videobellen om te zetten. Klik vervolgens 
in MijnZorgApp ‘op afspraak’ in de agenda. Bij ‘afspraakopties’ kies je voor de optie ‘omzetten 
naar videobellen’. 
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VOOrBErEIDInG OP EEn OnlInE COnSulT:

Instrueer je cliënt voor aanvang van het eerste online consult goed over hoe het proces gaat 
verlopen. Dat kan ook door jouw cliënt van tevoren telefonisch in te lichten, als zij/hij niet meer 
in de praktijk is geweest. Je kunt tevens een instructiemail sturen.

Vraag je cliënt om van tevoren al de anamnese vragenlijst in te vullen, zodat je goed voorbereid het 
online consult kunt beginnen. De vragenlijst kan zowel in Intramed als in MijnZorgApp ingevuld 
worden door de cliënt. Er is door de koppeling van MijnZorgApp en Intramed geen dubbele invoer 
nodig. De cliënt en therapeut kunnen beiden de antwoorden inzien. 

Zorg dat je beschikt over een goede internetverbinding en de juiste apparatuur. Wij raden je aan 
om op een laptop Intramed open te hebben staan. Zodat je tijdens het consult in het dossier kunt 
kijken en direct aantekeningen kunt maken. Plaats naast je laptop een tablet of smartphone om te 
videobellen met jouw cliënt. Het is hierbij ook heel belangrijk dat je cliënt beschikt over een goede 
internetverbinding en smartphone of tablet.

Vertel dat er geen ringtone te horen is zoals bij een telefoonoproep, maar dat jouw cliënt op de 
afgesproken tijd naar de beveiligde ‘ruimte’ gaat in MijnZorgApp om contact met jou te maken.

Zorg als therapeut dat je altijd 5 minuten voor de tijd in de ‘ruimte’ aanwezig bent.  

Zorg dat je goed in beeld bent voor jouw cliënt en instrueer ook jouw cliënt hoe hij/zij het beste in 
beeld kan komen. Dus denk na over de positie van de camera tijdens het oefenen. 

Zorg dat eventueel te bespreken oefenschema’s of andere informatie beschikbaar zijn tijdens 
het online consult, zodat je geen tijd kwijt bent aan zoeken naar de juiste bestanden.

Houd je strak aan de tijdsplanning van de afspraak en start op tijd met de voorbereiding van het gesprek. 

Denk van tevoren na over de instructie die je een cliënt geeft bij de online sessie. 
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TIJDEnS HET OnlInE COnSulT:  

Jouw cliënt moet zich veilig voelen tijdens het online consult, zeg dit ook tegen jouw cliënt.

 Voorbeelden om veiligheid te creëren:

 Zeg dat je op de praktijk bent, dat het team aanwezig is en dat je zelf in een afgesloten ruimte zit  
               Geef ook aan dat het online consult niet wordt opgenomen.

               Je cliënt mag zich nooit ongemakkelijk voelen. Test daarom vooraf ook de stand van de camera zodat       
               je goede en veilige instructies kan geven.

              Geef instructie m.b.t. ‘veilige’ kleding aan de cliënt ook in relatie tot ethiek. Let daarbij ook op je  
              eigen uiterlijk. Zorg voor een professionele uitstraling.

Benoem eerst de klachten die uit de vragenlijst naar voren zijn gekomen of tijdens het laatste bezoek aan 
de praktijk of tijdens het laatste contactmoment zijn besproken. Vraag hierbij: hoe de klachten waren bij de 
laatste keer / hoe het nu gaat / waar jouw cliënt naartoe wilt werken

Doel van het gesprek benoemen: wat wil ik en wat wij mijn cliënt bereiken?

Leg jouw rol nog eens goed uit als therapeut binnen de kaders van een online consult. Dat er nu wordt 
verwacht dat jouw cliënt meer zelfstandig aan de slag gaat.

Benoem hoe lang het online consult ongeveer gaat duren.
 

Leg uit wat je zelf wilt bespreken en vraag aan je cliënt wat hij/zij wil bespreken.

1. Stel open vragen 
2. Zorg voor verandertaal: zie hieronder de 5 punten van verandertaal
 • wensen: Wat wilt u graag, Waar wilt u naar toe? 
 • kunnen: Hoe gaat u het aanpakken? Hoe ziet u het voor zich? 
 • vertrouwen: Hoe veel vertrouwen heeft u erin dat u het op 
    deze manier vol gaat houden. Hoe kunnen we dit 
     vertrouwen versterken/vergroten?
 • redenen: Waarom is dit voor u belangrijk?
 • noodzaak: Waarom is het nu voor u  belangrijk?
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HOE ZOrG JE VOOr VErAnDErTAAl: 
ZOrGEn VOOr MOTIVATIE
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ClIënT lATEn wErkEn TIJDEnS EEn OnlInE COnSulT

Laat jouw cliënt zelf oplossingen bedenken, jouw cliënt moet zichzelf motiveren. 
Probeer niet zelf het initiatief te nemen.

Probeer bewust niet zelf meteen aan het werk te gaan. Probeer zelf:
- (fictief) achterover te leunen
- te reflecteren op het antwoord van jouw cliënt
- door te vragen: uit te weiden / voorbeelden te vragen / concreter te maken

Bereid de vragen voor die je wilt gaan stellen.

Zorg ervoor dat jij en je cliënt de oefeningen binnen MijnZorgApp paraat hebben.

 Instrueer vooraf welke oefeningen jouw cliënt moet doen. 

 Zeg waar jouw cliënt tijdens de specifieke oefening op moet letten en waar jij dus ook op let. 

 Laat de oefeningen door jouw cliënt aan jou voordoen. 

 Geef positieve feedback en daarna eventuele correcties en stel daarbij de vragen: 
 - begrijp je mijn aanwijzing? Is het duidelijk genoeg?
 - wat ervaar/voel je als je deze aanwijzing wilt opvolgen? Lukt het je of heb je meer 
                  aanwijzingen nodig? 
 
Neem de tijd en ga niet haasten.
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AFSluITInG VAn HET OnlInE COnSulT

Geef op tijd aan wanneer je gaat stoppen met de sessie. Bijvoorbeeld bij de één na laatste oefening 
zeggen dat er nog één oefening wordt gedaan en dat daarna de sessie wordt afgerond.
 

Geef jouw cliënt na de laatste oefening even de tijd om bij te komen en eventueel een slokje water 
te drinken.
 

Neem de tijd om te evalueren over: 

 De ervaring van de sessie: vraag naar de positieve ervaring en vraag wat er voor jouw  
               cliënt anders zou kunnen of moeten om het effect van de behandeling te vergroten of er   
               nog zaken zijn die jouw cliënt meer op zijn of haar gemak kan laten zijn tijdens de sessie?
  

 Het effect van de sessie en de vraag of hij/zij nu zelfstandig met behulp van 
               huiswerkoefeningen verder kan werken aan zijn/haar herstel.

 Instructie m.b.t. de huiswerkoefeningen die jouw cliënt toegewezen heeft gekregen, 
 leefstijladviezen of andere tips voor de tijd tot aan de volgende afspraak doornemen

 Maak altijd gelijk een vervolgafspraak. 

EVAluATIE VAn HET OnlInE COnSulT

Noteer wat er goed is gegaan en eventuele verbeterpunten.
 

Deel onderling met collega’s ervaringen. Leer van elkaar. Elke therapeut gaat er anders mee 
om en heeft andere ervaringen. 
 

Gebruik de ervaringen en verbeterpunten ter voorbereiding op je volgende online consult.
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“Om een patiënt online 
te kunnen betrekken, 
moet je op een goede 
manier een online 
consult kunnen uit-
voeren. 

Hier moet de hele 
infrastructuur van de 
software op ingericht 
zijn. Intramed regelt 
dit soort zaken.”

AlEx VAn BrukSVOOrT 
En DICk BOuwMAn, 
PrAkTIJkHOuDErS BIJ 
FYSIOVISIq

Mede door de coronacrisis is de rol van 
eHealth in een stroomversnelling geraakt 
bij Fysiovisiq. 

De praktijk maakt naast Intramed 
Online gebruik van MijnZorgApp en 
huiswerkoefeningen.nl, welke geïnte-
greerd zijn met Intramed. Alex: “Door de 
directe koppeling is het heel gebruiks-
vriendelijk. Binnen Intramed zie je 
rechtstreeks welke oefeningen je hebt 
meegegeven. Alles is overzichtelijk en 
je kunt gemakkelijk aanpassingen doen 
wanneer nodig. Bovendien heb ik het idee 
dat mensen trouwer zijn met oefenen dan 
voorheen. Onder andere doordat de app 
ze ondersteunt bij het oefenen en ook 
automatisch reminders stuurt.”
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Speciaal voor jou als lezer van ons e-book hebben wij een heel 
aantrekkelijke actie: 6 maanden vrijblijvend gebruik van ons 
complete softwarepakket en 3 maanden gratis MijnZorgApp. 

Zo heb je alle tijd om de software te leren kennen en te kijken 
of deze bij jouw praktijk past! Wil jij starten met 6 maanden 
gratis Intramed?

Ja, ik wil starten met Intramed

https://www.intramed.nl/producten/e-book-en-e-learning-actie-2021/


De NZa heeft de voorwaarden voor het declareren van fysiotherapie verruimd, zodat de zorg voor cliënten 
ook via online consults door kan gaan. Voorwaarde is dat de cliënt op de hoogte is van en ingestemd heeft 
met het online consult en de gevolgen voor zijn of haar verzekering. De codes mogen worden gedeclareerd 
voor zowel bekende als nieuwe cliënten. Deze uitzondering voor het declareren van online consults geldt 
met ingang van 1 maart en is van toepassing zolang de maatregelen van het kabinet van kracht blijven.

DE PrESTATIECODES DIE OP DIT MOMEnT OOk VOOr EEn 
OnlInE COnSulT MOGEn wOrDEn GEDEClArEErD ZIJn AlS VOlGT:

1000  (zitting fysiotherapie)

1100  (zitting kinderfysiotherapie)

1200  (zitting manuele therapie)

1500  (zitting oedeemfysiotherapie)

1600  (zitting bekkenfysiotherapie)

1750  (zitting psychosomatische fysiotherapie)

1775  (zitting geriatriefysiotherapie)

1850  (screening)

1864  (screening, intake en onderzoek)

1870  (intake en onderzoek)

DEClArErEn VAn TElEFOnISCHE ZITTInGEn

Voor het declareren van een telefonisch consult kan de bestaande prestatiecode 1920 worden gebruikt. 
Over de afgelopen periode hebben steeds meer zorgverzekeraars de tarieven van deze prestatie 
aangepast, zodat deze meer in lijn liggen met een reguliere zitting fysiotherapie. 

Declareren 
van online consults

Videobellen 
binnen MijnZorgApp - 
Hoe werkt dat?

Via dit e-book willen wij je nog een handleiding 
meegeven om zelf aan de slag te gaan met ‘videobellen’ 
binnen de Intramed en ‘MijnZorgApp’ omgeving. 

In de handleiding staat de volgende informatie:

1  Videobellen als praktijkeigenaar instellen in Intramed 

2  Als therapeut een videobel sessie starten 

3  Videobellen cliënt gedeelte 

4  Uitleg over het invullen van de vragenlijsten in de app

Overige relevante links:

Intramed Compleet - Het pakket dat je nodig hebt om 
gebruik te maken van onder andere de online inschrijving en 
online vragenlijsten. Bij elkaar heet dit de online diensten. 
De online diensten zitten standaard in Intramed Compleet.

Download de handleiding

Intramed Compleet

Online diensten

Aanvragen online diensten

Demo Online diensten / vragenlijst 

Alles over intramed

Intramed q&A thuiswerken

Specifieke vragen over MijnZorgApp

3130

https://www.intramed.nl/thuiswerken/
https://mijnzorgapp.com/wp-content/uploads/2020/04/MijnZorgApp_Videobellen_therapeut_client.pdf
https://www.intramed.nl/producten/intramed-compleet/
https://www.intramed.nl/producten/online-diensten/
https://www.intramed.nl/aanvraagformulier-online-diensten/
https://help.appsotheek.nl/nl
https://www.intramed.nl/
https://www.intramed.nl/online-demo/vragenlijsten-klaarzetten-online-demo/


Intramed

Verkoop
info@intramed.nl
0182 - 621 191

Administratie
administratie@intramed.nl
0182 - 621 157

Service Centrum
helpdesk@intramed.nl
0182 - 621 121

MijnZorgApp

E-mail
service@appsotheek.nl 

Telefoon
085 - 808 12 85 (bereikbaar op maandag 
en woensdag ochtend van 10-12 uur) 
U kunt ook een belafspraak inplannen via: 
www.appsotheek.nl/belafspraak

kennisbank
help.appsotheek.nl

help.appsotheek.nl



