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Administratie is belangrijk, maar je wil er niet teveel kostbare 
tijd aan kwijt zijn. Met de slimme software van Intramed is de 
informatie altijd up-to-date, waar en wanneer het jou uitkomt. 
Bekijk hieronder welk pakket het beste bij jou past.

Alle basisgemakken op een rij
Wil je gebruikmaken van de basisgemakken van Intramed? 
Kies dan voor Intramed Basis. Hierin beschik je over een 
volledig EPD, praktische agenda, kun je declareren en boek-
houden. Door controlemiddelen, zoals Eerste Hulp Bij Audits 
(EHBA) en de interne auditfunctie, zijn je dossiers altijd piekfijn 
in orde. Tevens beschik je over richtlijnen en meetinstrumenten 
die specifiek voor jouw beroepsgroep gelden en voldoe je aan 
alle eisen die je beroepsvereniging, de overheid en zorgverze-
keraars stellen.

Meer meetinstrumenten
Een uitgebreider pakket nodig dan Intramed  
Basis? Kies dan voor Intramed Plus. Dit bevat 
meer richtlijnen en meetinstrumenten voor een 
snellere verslaglegging. Voor logopedie zijn alle 
belangrijke Pearson tests opgenomen.

PAKKET PLUSPAKKET BASIS

Flexwerken in de Cloud
Op zoek naar een Intramed-pakket waarmee je altijd en overal 
veilig kunt werken? En waar je geen omkijken meer hebt 
naar het maken van je dagelijkse back-ups of het installeren 
van updates? Kies dan voor Intramed Online. Naast alle voor-
delen van Intramed Basis kun je veilig flexwerken in de cloud: 
in je praktijk, oefenruimte, thuis of bij je cliënt. Daarnaast 
kun je gratis gebruikmaken van Intramed mobiel. Hiermee 
kun je snel je agenda inzien, afspraken inplannen of verzetten 
en notities maken. Bovendien bieden we je een gratis eigen 
praktijkwebsite aan.

PAKKET ONLINE

Extra’s voor je cliënt
Naast alle voordelen van de drie andere pakketten, 
kun je met Intramed Compleet nóg meer.  
Zo kun je online vragenlijsten sturen naar je cliënt, 
waarna de gegevens direct in Intramed staan. 
Ook kan je cliënt thuis afspraken inplannen  
en wijzigen. 

PAKKET COMPLEET

Online vragenlijst

Intramed  
mobiel

EPD en  
agenda

MEEST GEKOZEN!



De voordelen in het kort
  Verkorte richtlijn logopedie
 Richtlijn TOS
  Pearson tests (zoals CELF-4-NL incl. normtabellen)
  Geluids- en videofragmenten vastleggen
  Eerste Hulp Bij Audits (EHBA) en de interne auditfunctie 

om te voldoen aan de Kwaliteitstoets logopedie
  Verslag, rapportage of mail veilig versturen naar je  

cliënt of andere zorgverlener(s) via koppeling met 
ZorgMail of ZIVVER

  Jaarverslag praktijk en kwaliteit
  Relaties van de cliënt vastleggen (zoals ouders, leraren etc.)
  Koppeling met klantervaringsonderzoek (KEO) 

Een compleet overzicht van alle richtlijnen en meet-
instrumenten vind je op www.intramed.nl/compleet 
(“Overzicht van richtlijnen, meetinstrumenten en  
andere functionaliteiten”). 

Benieuwd naar  
de kosten voor jouw praktijk?  

Vraag een offerte aan op
 www.intramed.nl/offerte

BASIS PLUS ONLINE COMPLEET

Pakket aanbod

1. Agenda, EPD, declareren en boekhouden

2. Controlemiddelen en interne auditfunctie

3. Richtlijnen en meetinstrumenten (basis)

4. Afspraakherinnering per e-mail

5.  Beschikking over meer meetinstrumenten

6. Veilig online werken

7.  Flexibel werken, waar jij wilt

8. Via je mobiel toegang tot je agenda 

9. Gratis praktijkwebsite

10. Geen abonnementskosten op AfsprakenApp

11.  Vragenlijsten online aanbieden

12.  Cliënt kan online afspraken inplannen  
en beheren 
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T 0182 – 621 191
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Intramed is een product van Convenientwww.intramed.nl

Bouwen aan betere zorg 
De zorg ontwikkelt zich in snel tempo en onze software past 
zich hier continu op aan. Omdat we intensief samenwerken 
met alle relevante partijen in de zorg, zitten we boven op de 
ontwikkelingen in de (para)medische markt en begrijpen we 
de behoeften die als gevolg daarvan in de praktijk ontstaan. 
Niet voor niets vertrouwen al meer dan 19.000 professionele 
(para)medici dagelijks op onze software! 

Service Centrum
Heb je vragen tijdens het gebruik van de software van  
Intramed, neem dan contact op met ons Service Centrum.
E helpdesk@intramed.nl 
T 0182 – 621 121
Maandag t/m donderdag: 08.00 – 19.00 uur
Vrijdag: 08.00 – 17.00 uur
*maandagen tussen 16.00 – 17.00 uur gesloten

Wij zijn gecertificeerd voor  
informatiebeveiliging en kwaliteit

Handige extra’s
    AfsprakenApp

  Je cliënten ontvangen automatisch een afspraakherinne-
ring via een pushbericht, sms of e-mail. Minder no-shows 
en een visitekaartje voor je praktijk.

  Intramed Financieel
  Alle zorginhoudelijke gegevens gekoppeld aan je financiële 

gegevens. Je hebt in één oogopslag zicht op welke zorg 
geleverd is en hoe het financieel met je praktijk gaat, tot 
op medewerkersniveau.

PERSOONLIJK
ADVIES? 

T 0182 – 621 191 
 E  info@intramed.nl

Met Intramed heb je grip op je hele bedrijfsvoering.
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