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Handleiding Physitrack 

Physitrack wordt gebruikt door fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten om oefeningen 

en voorlichting aan te bieden. Deze handleiding geeft informatie over de meest voorkomende 

aspecten in het gebruik. 
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1. Aanmelden 
Log in bij Physitrack en ga onderin naar het tabblad “patiënten”. Rechts boven in beeld krijg 

je de optie . Vul de gevraagde gegevens in. Noteer ook het 

patiëntnummer bij de achternaam. Indien het emailadres is ingevuld, krijgt de revalidant nu 

een mail om zijn account te activeren.  

 

2. PhysiApp 

De revalidanten kunnen oefenen op hun telefoon of tablet met de PhysiApp. Deze is te 

downloaden via de Play Store of de Apple Store en is dus beschikbaar voor zowel Android 

als IOS.  

3. Oefeningen klaarzetten 

- Ga naar Bibliotheek > Oefeningen 

• Filter en vind de oefeningen die u toe wilt wijzen via het filter aan de linkerkant van 
het scherm.  

 

• Klik op de cirkel van de oefening die u toe wilt voegen aan het programma (of klik 
nogmaals op de cirkel om de oefening uit het programma te halen). 
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U kunt op dezelfde manier ook een vooraf ingesteld oefenprogramma en 
voorlichtingsmateriaal toevoegen aan het programma.

 

• Wanneer u klaar bent met het toevoegen van materiaal, klikt u op 
het winkelmandje-icoon (zie hieronder) om de programmabewerker te openen.  

 

• Om een oefening te verwijderen uit het programma, klikt u op de rode 'X' bij de 

betreffende oefening.  
• Om meer oefeningen aan het programma toe te voegen, klikt u op de "+ Voeg 

oefening toe"-knop  
• Om het aantal sets, herhalingen en andere parameters te wijzigen, klikt u op de 

oefening.  

o Een extra scherm ("popup", zie hieronder) komt omhoog waarbij u: 

▪ Parameters kunt wijzigen (sets, herhalingen, etc) 

▪ Aanvullende instructies voor uw cliënt kunt toevoegen 

▪ Een oefening kunt dupliceren (handig om dezelfde oefening met een 

andere intensiteit toe te kunnen wijzen)  

▪ Een oefening kunt verwijderen  
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Klik op de knop "Wijs toe" om het programma toe te wijzen aan de 
revalidant. 

4. Persoonlijke video opnemen 
Wil je een persoonlijke video maken van jouw revalidant; dat kan!  

1. Ga naar Bibliotheek > Oefeningen. 

2. Klik op 'Voeg oefening toe' (het '+'-icoon rechtsbovenin) 

3. Upload uw eigen oefenvideo. Film deze bij voorkeur ter plekke met de iPad van 
Basalt (dan wordt de video niet opgeslagen op het device) Als deze oefening een 
cliënt bevat, vinkt u dit aan. 

4. Stel de juiste parameters in voor deze oefening en klik op 'Sla op'. 
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Om een oefenvideo van uw cliënt toe te voegen aan een oefenprogramma doet u het 
volgende: 

1. Ga naar de programmabewerker (klik op het 'winkelmand-icoon') 

2. Wijs het programma toe aan uw cliënt 

3. Klik op 'Voeg oefeningen toe' en u ziet de oefenvideo's waarin deze patiënt 
opgenomen is, naast de bibliotheek. 

 

5. Overdragen 1e lijn 

Is je revalidant klaar bij Basalt en gaat hij door in de 1e lijn? Draag dan het oefenprogramma 

over naar de 1e lijns therapeut. Met een aantal therapeuten is een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten en zij gebruiken ook de content van Basalt. Zo loopt 

het gebruik van Physitrack naadloos over. Via deze link vind je welke therapeuten dit zijn. 

Staat jouw therapeut er niet tussen; vraag dan of hij/zij Physitrack gebruikt en naar welk 

account er overgedragen kan worden. 

Zo draag je over: 

1. Zoek uw cliënt op bij 'Cliënten' en klik deze aan;  

2. Klik op het 'Instellingen'-icoon   

3. Klikt vervolgens op de 'Verplaats'-knop:   
4. Vul het e-mailadres van de zorgverlener in met wie u uw cliënt 
wilt delen/overdragen en klik de actie die u wilt ondernemen aan

https://basaltrevalidatie-my.sharepoint.com/:o:/g/personal/s_boon_basaltrevalidatie_nl/EuKbNFc6bAVHgJhtLeIwMEkBlV55r6RS1IaEKd8-v4LUDQ
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5. Klik op 'Ga door'.   
6. Uw cliënt krijgt vervolgens de vraag of hij/zij akkoord gaat met de overdracht/het 
delen van zijn/haar oefenprogramma met de andere zorgverlener. Zodra hier akkoord 
voor wordt gegeven, wordt de cliënt gedeeld/overgedragen.  

  

 

6. PDF maken 

Kan jouw revalidant (nog) geen gebruik maken van zijn telefoon, maar wil je wel een 

oefenprogramma maken? Kies er dan voor om een PDF te maken van het oefenprogramma, 

zodat je het kan printen. Dit kan je ook gebruiken als een revalidant met ontslag gaat en je 

hem zijn oefenschema mee wil geven of wil mailen.  

• Klik op de naam van het oefenprogramma dat u graag wilt printen. 

• Klik op het "Printer" icoon (zie onderstaande afbeelding) 

 

• Kies de layout van het programma (zie onderstaande afbeelding) 
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• Een nieuw venster opent met de PDF-versie van het programma: 

 

• U kunt er nu voor kiezen om dit PDF-bestand te printen, op te slaan op uw computer 
of op te slaan in het dossier van uw cliënt. 
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7. Vragen? 

Heb je behoefte aan meer informatie of staat je vraag hier niet tussen? Physitrack heeft een 

eigen FAQ. Deze vind je op de webpagina van Physitrack rechts onder in beeld naast je 

naam. Hier kan je per onderwerp informatie vinden. Kom je er zelf niet uit? Vraag je 

poweruser of stuur een mail naar  help@physitrack.nl. Ook is de helpdesk van ikoefenzelf te 

bereiken via ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl  

mailto:help@physitrack.nl
mailto:ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl

