
 

Handleiding Fysiomanager t.b.v. aanlevering gegevens aan LDF 
 

Om gegevens te kunnen versturen aan LDF, moet de LDF module in uw Fysiomanager pakket worden 

geactiveerd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Stuur hiervoor een e-mail naar de servicedesk van 

Fysiomanager. 

U heeft tevens inloggegevens nodig voor LDF, deze zijn op te vragen bij het KNGF. 

 

Instellingen patiëntkaart 

Voor aanlevering aan LDF geldt een opt-in regeling. Dit betekent dat op de patiëntkaart moet worden 

aangegeven of de patiënt akkoord gaat met de (geanonimiseerde) gegevens aanlevering aan LDF. Dit 

kan in principe wordt genoteerd met het zetten van het vinkje. Eventueel kunt u de 

toestemmingsverklaring van de patiënt printen via de knop “Print overeenkomst” en de overeenkomst 

door de patiënt laten tekenen. 

Instellingen voor het versturen van gegevens 

Bij Hoofdmenu – LDF Fysiotherapie – instellingen klikt u op de + en u selecteert vervolgens de 

praktijk(en) die meedoen met LDF. Vervolgens klikt u op de toegevoegde praktijk(en) en kunt u de 

gebruikersnaam en het wachtwoord invullen die u heeft ontvangen voor de versturing van de LDF 

gegevens. Bij het opslaan van de gebruikersnaam en het wachtwoord wordt gecontroleerd of deze 

gegevens geldig zijn. 

 

 

  



 

Gegevens versturen aan LDF 

Via Hoofdmenu – LDF Fysiotherapie – aanlevering, kunt u iedere kalendermaand de gegevens 

versturen naar LDF. De periode staat automatisch goed ingesteld op de afgelopen drie (volle) 

kalendermaanden. 

U vinkt de praktijk(en) aan en vervolgens klikt u op “Aanlevering versturen”. Uw verzending komt in de 

wachtrij en zal na een tijdje worden getoond op het tabblad “Verstuurd”. 

Het kan voorkomen dat u op het tabblad “Problemen” feedback m.b.t. de verzonden gegevens ziet 

staan. De Fysiomanager servicedesk kan u hierover uitleg geven. Na het oplossen van de problemen 

kan eventueel opnieuw worden ingestuurd. 

 

Procedures geschikt voor LDF 

De Fysiomanager standaardprocedures en standaardbehandelplannen (en de hierin opgenomen 

meetinstrumenten) zijn geschikt voor het versturen van gegevens aan LDF. Alle standaardprocedures 

en meetinstrumenten worden automatisch ge-update (o.a. indien een wijziging voor LDF nodig is). 

 

Hoofdmenu – Procedures – Standaard procedure – Tabblad Centrale Bibliotheek. 

Hoofdmenu – Procedures – Standaard behandelplan – Menu – Centrale Bibliotheek. 

Hoofdmenu – Procedures – Klinimetrie of Metingen of PSK – Tabblad Centrale Bibliotheek. 

 

 

Indien u gebruik maakt van uw eigen standaardprocedures en/of standaardbehandelplannen, kunt u 

de meetinstrumenten uit de Centrale Bibliotheek van Fysiomanager hieraan toevoegen. Bepaalde 

LDF-indicatoren zult u dan zelf moeten instellen. Zie hiervoor de instructie welke u in Fysiomanager 

vindt bij “?” 


