
Updates spiegelinformatie fysiotherapie en behandelindex 

Over elk kalenderjaar vanaf 2019 vindt er 3 keer een update plaats van de behandelindex 

en de bijbehorende spiegelinformatie. Een update voegt iedere keer informatie toe aan 

de voorgaande versie over dat jaar, zodat de spiegelinformatie en behandelindex 

gedurende het jaar steeds beter inzicht geeft in de ontwikkeling van het betreffende jaar. 

 

Periode en versies 

Hieronder vindt u een beschrijving van de periodes en versies.  

- Versie 1 bevat declaraties van behandelingen over de periode van januari tot en 

met juni (het eerste half jaar). Deze versie bevat declaraties over een relatief korte 

periode en geeft daarmee een eerste indicatie. Het dient vooral als management 

informatie. 

- Versie 2 bevat declaraties van behandelingen over de periode januari tot en met 

september (eerste drie kwartalen). Deze versie betreft een langere periode en 

geeft daarmee al een voorzichtig voorspellend inzicht. 

- Versie 3 bevat declaraties van behandelingen over de periode januari tot en met 

december (volledig kalenderjaar). Deze versie toont daarmee de behandelindex 

en spiegelinformatie voor het betreffende kalenderjaar en geeft de fysiotherapeut 

inzicht in de gegevens van zijn praktijk ten opzichte van de praktijken van 

collega’s. 

 

Alle drie de versies worden ieder kalenderjaar beschikbaar gesteld via de website 

Spiegelinformatiefysio.nl.  

 

Medio oktober 2019 volgt “Versie 1” en bevat declaraties van behandelingen over de 

periode januari 2019 tot en met juni 2019.  

 

Beschikbaar 

De verschillende versies komen enige tijd na de betreffende periode beschikbaar. Dit 

komt doordat over die periode eerst alle declaraties binnen en verwerkt moeten zijn. 

Vervolgens stellen de zorgverzekeraars hun informatie beschikbaar aan Vektis, zodat 

Vektis de berekeningen kan doen met de gezamenlijke data.   

Concreet betekent dit: 

 Versie 1(over jaar t) versie 2 (over jaar t) versie 3 (over jaar t) 

Declaraties van 

behandelingen 

over de periode: 

januari - juni januari – september januari – december 

beschikbaar half oktober half januari (in jaar t 

+1) 

half april (in jaar t 

+1) 

 

  



De rapportage 

De rapportage toont de meest actuele informatie. Met bovenaan de algemene 

gegevens van een praktijk en de behandelindex over de betreffende periode. 

 

 

 

Daarnaast wordt ook de behandelindex van de vorige versie(s) weergegeven.  

 

  

 

De rapportage toont in totaal maximaal 6 periodes. Iedere versie van de rapportage blijft 

via de website beschikbaar, tot maximaal 6 versies. Zo is het mogelijk om terug te kijken op 

de ontwikkeling van de behandelindex. Vanzelfsprekend kunt u de rapportages 

downloaden voor eigen gebruik, en kunt u zo ook beschikken over meer dan 6 versies 

terug. 

 


