Landelijke Database Oefentherapie; welke dossiergegevens moet ik invullen?
Via dit document willen we je daar meer duidelijkheid over geven over welke gegevens je precies in kunt vullen voor de LDO en met welke
reden deze gegevens verzameld worden:

NAAM
Datum Verrichting

Prestatie Code

Locatie Pathologie Code
(DSCPH)

Hulpvraag

Diagnose

Hoofddoel

Datum eindevaluatie

OMSCHRIJVING
Datum waarop
prestatie/verrichting
plaatsvindt
Prestatiecode volgens
Vektis standaard
PM304

Samengestelde
locatiecode en
samengestelde
pathologiecode
Is de hulpvraag
vastgelegd in het
dossier in de vorm van
minimaal 5 tekens?
Is de
oefentherapeutische
diagnose vastgelegd in
het dossier?
Is in het dossier het
beoogd eindresultaat/
hoofddoel vastgelegd in
de vorm van minimaal 5
tekens?
Datum eindevaluatie

DOEL

OPERATIONALISATIE

T.b.v. de berekening van de omvang, het
aantal zittingen per behandelepisode.

jjjj.mm.dd

Om DTO van verwijzing te kunnen
onderscheiden.
Om de soort prestatie te onderscheiden.
Om vast te stellen wanneer de behandeling
van start is gegaan
T.b.v. uitvoer risicocorrectie.
Om de DCSPH code vast te stellen.

Vektis standaard PM304

Procesindicator ter bepaling
administratiekwaliteit. Alleen indien de
vastgelegde hulpvraag bestaat uit minimaal 5
tekens, mag dit vertaald worden naar 'Ja'.
Procesindicator ter bepaling
administratiekwaliteit

Ja, Nee

Procesindicator ter bepaling
administratiekwaliteit. Alleen indien het
vastgelegde hoofddoel bestaat uit minimaal 5
tekens, mag dit vertaald worden naar 'Ja'.

Ja, Nee

Benodigd voor de berekening van de omvang,
het aantal zittingen en behandelduur per
behandelepisode.

jjjj.mm.dd (ISO-formaat)

DSCPH codes

Ja, Nee

Eindresultaat behaald

In welke mate is het
beoogd
eindresultaat/hoofddoel
behaald

Ter indicatie van het behaalde resultaat.

Geboortejaar

Geboortejaar patiënt

Geslacht

Geslacht patiënt

T.b.v. uitvoer risicocorrectie
Om patiënt in leeftijdscategorie in te delen
T.b.v. uitvoer risicocorrectie
Om geslacht te bepalen.

Duur
functioneringsproblemen

Duur
functioneringsprobleme
n (in weken). Heeft
betrekking op de
periode voorafgaand
aan de anamnese.
Beloop ervaren
functioneringsprobleme
n. Dit beloop heeft
betrekking op de
periode voorafgaand
aan de anamnese.

T.b.v. uitvoer risicocorrectie
Om duur functioneringsproblemen te bepalen.

Geeft de datum aan
waarop een (groep van)
meetinstrumenten is
ingevuld/afgenomen.

Ter herleiding van de datum
Om te voortgang van de patiënt meetbaar te
maken.
Op dit moment nemen wij de PSK, VAS en
MABC-2 mee in de analyse. In toekomst deze
lijst

Beloop
functioneringsproblemen

Datum afname
meetinstrument

T.b.v. uitvoer risicocorrectie
Om beloop functioneringsproblemen te
bepalen.

-

Niet vastgelegd
Behandeldoel is behaald
Behandeldoel is niet behaald
Behandeldoel is gedeeltelijk
behaald
- Onbekend of behandeldoel is
behaald
formaat JJ
- onbekend
- Mannelijk
- Vrouwelijk
- Niet gespecificeerd
Aantal weken

-

Er is niets vastgelegd over
wijzigingen in het klachtenbeeld
- Klachten zijn in de loop van de tijd
toegenomen
- Klachten zijn in de loop van de tijd
afgenomen
- Klachten zijn in de loop van de tijd
niet gewijzigd
- Klachten zijn wisselend van
karakter
jjjj.mm.dd (ISO-formaat)

Verwacht herstel

Verwacht herstel

Geeft inzicht in het te verwachten herstel van
de patiënt.

Nevenpathologie

Is er sprake van
relevante
nevenpathologie
(ja/nee)
Is er sprake van een
recidief van dezelfde
klachten in het
afgelopen jaar?
Reden einde zorg
(Vektis lijst)

T.b.v. uitvoer risicoselectie
Om nevenpathologie vast te stellen.

ZorgZwaartePakket

Zorgverzekeraarscode
(UZOVI)

Recidief

Reden einde zorg

Codesoort
IndicatieVWSLijst

DTO/Verwijzing

- Volledig herstel
- Reductie van klachten
- Stabilisatie, handhaven of
verminderen van progressie
- Niet te bepalen
Ja, Nee

T.b.v. uitvoer risicoselectie

Ja, Nee

Geeft inzicht waarom de behandeling is
beëindigd.

https://www.vektis.nl/streams/standaa
rdisatie/codelijsten/COD217-VEK1

Zorgzwaartepakket
code

Bepalend voor verder aandoeningsverloop

https://www.vektis.nl/streams/standaa
rdisatie/codelijsten/COD163-CIZ

Code die aangeeft
welke zorgverzekeraar
verbonden is aan de
behandelepisode/patië
nt
Code die aangeeft van
welke soort indicatie
paramedische hulp
sprake is, n.a.v. de
Regeling Paramedische
Hulp.
Geeft aan of er sprake
is van DTO of
verwijzing

Het verschaft inzicht in kosten per
zorgverzekeraar (o.a. stepped care).
Let op: EPD's zonder declaratie module
kunnen dit mogelijk niet aanleveren.

https://www.vektis.nl/streams/zorgverz
ekeraars-vinden

Van belang in de administratieve afhandeling.
Bepaling chronisch/ niet chronisch

https://www.vektis.nl/streams/standaa
rdisatie/codelijsten/COD321-VEK1

Om verschillende redenen kan op basis van
prestatiecode bij screening kan niet altijd
worden bepaald of het gaat om
DTO/verwijzing.

DTO, Verwijzing

Verwijzer

Eerste twee posities
AGBzorgverlenerscode
verwijzer. Geeft aan
door welk type
zorgverlener ) huisarts
of medisch specialist)
de patiënt is verwezen
naar de
oefentherapeut.
Meetinstrumenten die
aansluiten op de klacht/
behandeling dien je af
te nemen zoals
omschreven in
relevante richtlijnen/
protocollen.
Conclusie van de
screening uitgevoerd
na aanmelding via
Directe Toegang
Resultaat van de
behandeling op de
klacht.

Van belang voor stepped-care benadering. Let
op: EPD’s zonder declaratiemodule kunnen dit
mogelijk niet aanleveren.

huisarts, medisch specialist.

Om te voortgang van de patiënt meetbaar te
maken.

Afhankelijk van meetinstrument.

Kan gebruikt worden voor monitoring Directe
Toegang

Pluis/niet pluis

Ter indicatie van het behaalde resultaat.

Resultaat m.b.t. Gedrag,
houding, beweging

Resultaat van de
behandeling op
houding en
bewegingsgedrag.

Ter indicatie van het behaalde resultaat.

Resultaat m.b.t. inzicht/
bewustwording

Resultaat van de
behandeling op inzicht/
bewustwording

Ter indicatie van het behaalde resultaat.

-

Meetinstrumenten/
klinimetrie

Conclusie screening

Resultaat m.b.t. klacht

Klachtenvrij
Sterk verminderd
Verminderd
Gelijk gebleven
Verergerd
Onbekend
Sterk verbeterd
Verbeterd
Gelijk gebleven
Verslechterd
Onbekend
Sterk verbeterd
Verbeterd
Gelijk gebleven

Resultaat prognose aantal In hoeverre klopt het
behandeling
aantal voorspelde
behandelingen
Code hoofddoel
Gewenste resultaat van
behandeling
de interventie

Geeft inzicht in hoeverre de prognose juist is

Eerdere paramedische
zorg

Vaststellen welke
eventuele eerdere zorg
iemand ontvangen
heeft

Geeft inzicht in eventuele eerdere zorg iemand
ontvangen heeft

Richtlijn

Vastleggen welke
richtlijn je hebt gebruikt
in een behandeling

Gebruik van richtlijnen monitoren

Vaststellen hoofddoel van de behandeling

Onbekend

- Meer dan verwacht
- Gelijk aan verwachting
- Minder dan verwacht
Bijlage 1. Deze lijst is paramedisch
breed opgesteld. Mogelijk staan er
dubbelingen in. We raden je aan
hierbij aan te vinken wat voor jou
relevant is.
- Fysiotherapeut
- Oefentherapie (Cesar of
Mensendieck)
- Fysiotherapie en oefentherapie
(Cesar of Mensendieck)
- Huisarts
- Maatschappelijk werk
- Medisch specialist
- Chiropractie
- Thuiszorg
- Geen
- Onbekend
- Geen richtlijn beschikbaar
- Reuma / Spondylitis Ankylopoetica
(ziekte van Bechterew)
- Peripartum bekkenpijn
(bekkeninstabiliteit)
- Ideopatische scoliose
- Osteoporose
- Urine-incontinentie
- Whiplash
- Lage rugklachten
- Parkinson
- RSI
- Aspecifieke nek en
schouderklachten

-

-

Artrose (heup/knie)
COPD
Geen richtlijn gebruikt; patiënt
paste niet in omschrijving
Geen richtlijn gebruikt; kende
bestaan richtlijn niet
Andere niet genoemde richtlijn
Door een ongeval/trauma
Post-operatief
Geleidelijk
Chronisch
Acuut
Aangeboren
Niet acuut
Houdingsgerelateerd
Sportgerelateerd
Arbeidsgerelateerd
Onbekend voor de patiënt
Onbekend
Cijfer voor tijdsduur
Tijdseenheid (week, jaar)

-

niets aangevinkt
0-6 behandelingen
6-12 behandelingen
12-18 behandelingen
>18 (3-6 maanden)
chronisch
1-8 behandelingen
>8 behandelingen
geen andere zorg
bedrijfsarts
ergotherapeut
fysiotherapeut
logopedist

-

Ontstaanswijze klacht

Oorzaak/ wijze
ontstaan klant

Geeft inzicht in met wat voor soort klachten
mensen naar de oefentherapeut komen.

Tijdsduur en tijdseenheid
m.b.t. prognose herstel

Geschatte
behandelduur

Prognose aantal
behandelingen

Voorspelt aantal
behandelingen (vooraf)

Wordt gebruikt om een eventueel verschil aan
te tonen tussen de geschatte behandelduur en
de werkelijke behandelduur
Vaststellen in hoeverre een prognose
overeenkomt met het daadwerkelijke aantal
behandelingen.

Andere zorg voor
dezelfde klacht

Eerdere
(para)medische zorg
voor dezelfde klacht

Vaststellen of iemand al eerder behandeld is
voor dezelfde klacht bij een andere discipline.

- maatschappelijk werk / RIAGG
- psycholoog
- medisch specialist
- andere zorg
- onbekend
ISO-formaat "jjjj.mm.dd"

Datum verwijzing

Datum verwijzing

Inzicht in moment van verwijzen

Netwerk protocol

Gehanteerde protocol

Datum aanmelding

Datum waarop iemand
zich bij de praktijk heeft
aangemeld.

Vaststellen met welk protocol is gewerkt tijdens - Artrose-netwerk
de behandeling
- Slaapnetwerk
- Slaapslim-protocol
- Chronische pijn-protocol
- SOLK-protocol
- Zwangertotaal
- Ander netwerk/protocol
Inzicht in moment van aanmelden
ISO-formaat "jjjj.mm.dd"

Identificerende velden
Deze gegevens zijn ter identificatie van demografische spreiding van de patiëntpopulatie.
Samen met Geslacht en Postcodegebied ook te gebruiken als alternatief voor de telling van unieke patiënten als het Burgerservicenummer
ontbreekt.
Burgerservicenummer
Geboortedatum

Dit gegeven verlaat de praktijk niet. Het gegeven wordt direct gepseudonimiseerd en niet herleidbaar tot de
patiënt.
Alleen het geboortejaar wordt doorgegeven, voor het indelen van unieke patiënten in leeftijdscategorieën.

Postcodegebied

Alleen de vier postcode cijfers worden doorgegeven, voor weergeven van demografie

Vragen? Mail naar info@vvocm.nl

Bijlage 1: Code hoofddoel behandeling
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4020
4021
4022
4030
4031
4032
4040
4041
4042
4043
4044
4050
4051
4052
4053
4060
4061
4062
4070
4071
4080
4081
4090
4095
4444

houding
handelingen om houding te veranderen
handelingen om zichzelf te verplaatsen (transfers)
handelingen in het kader van optillen en meenemen
handelingen in het kader van met de onderste extremiteit verplaatsen van objecten
handelingen in het kader van nauwkeurig gebruik van de hand en vingers
handelingen in het kader van gebruik van arm en de hand
handelingen in het kader van zich voortbewegen (lopen)
handelingen in het kader van zich voortbewegen (excl.lopen)
handelingen in het kader van zich voortbewegen met hulpmiddelen
overige handelingen
mobiliteitfuncties, mobiliteit van gewrichten
mobiliteitfuncties, stabiliteit van gewrichten
mobiliteitfuncties, mobiliteit van botten
spierfuncties, spiersterkte
spierfuncties, spiertonus
spierfuncties, spieruithoudingsvermogen
bewegingsfuncties motorische reflexfuncties
bewegingsfuncties onwillekeurige bewegingsreacties
bewegingsfuncties controle van willekeurige bewegingen
bewegingsfuncties onwillekeurige bewegingen
bewegingsfuncties gangpatroon
lichaamshouding, cervicaal
lichaamshouding, thoracaal
lichaamshouding, lumbaal
lichaamshouding, totaal
cardiovasculair systeem, functioneren hart
cardiovasculair systeem, fysieke uithoudingsvermogen
cardiovasculair systeem, afvoer oedeem, doorbloeding
ademhalingssysteem, ademhaling frequentie, ritme, diepte
ademhalingssysteem, ademhalingspieren
functie huid, beschermend
functie huid, herstel
pijn
overige functies
Screening

7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7777

veranderen van basale lichaamshouding (lig/zit/stand, buigen, verplaatsen lichaamszwaartepunt)
handhaven van lichaamshouding (lig/zit/stand)
dragen, verplaatsen en manipuleren van iets of iemand
lopen
zich verplaatsen tussen verschillende locaties (binnenshuis en buitenshuis)
zelfverzorging (incl. wassen, aankleden, eten)
huishouden
betaald werk
sport
recreatie en vrije tijd
overige activiteiten en participatie
anatomische eigenschappen van wervelkolom (gewrichten, botten)
anatomische eigenschappen van rompspieren
anatomische eigenschappen van hoofd en nek (gewrichten, botten)
anatomische eigenschappen van spieren van hoofd en nek
anatomische eigenschappen van schoudergordel (gewrichten, botten)
anatomische eigenschappen van spieren van schoudergordel
anatomische eigenschappen van de bovenste extremiteit (gewrichten, botten)
anatomische eigenschappen van de bekkengordel (gewrichten, botten)
anatomische eigenschappen van spieren van bekkengordel
anatomische eigenschappen van de onderste extremiteit (gewrichten, botten)
lichaamshouding
ontspanning
angst/vertrouwen (in eigen motoriek)
lichaamsbesef/lichaamsbeeld
spiersterkte
spiertonus
pijn
algemeen fysiek uithoudingsvermogen
controle willekeurige bewegingen
ademhaling
overige functies
screening

