Aanvraag ParaBench
PRAKTIJKDASHBOARD
Datum:

……………………………………………………

AGB-code praktijk:
…… …… …… …… …… …… …… ……
totaal 8 cijfers
(te vinden in Intramed via [Systeem], [Organisatie], [Praktijkgegevens])
Debiteurennummer:
……………………………………………………
Praktijknaam:

……………………………………………………

Beroepsgroep:

Fysiotherapie

Oefentherapie

Adresgegevens
Vul hier het bezoekadres van de praktijk in i.v.m. de regio-bepaling.
Straat:

……………………………………………………

Huisnummer:

……………………………………………………

Postcode :

……………………………………………………

Plaats:

……………………………………………………

Contactpersoon:

…………………………………………………… M

V

E-mailadres:
……………………………………………………
(Hier worden de (inlog)gegevens van het ParaBench naar toegestuurd)
Aanvullende module
Wil je gebruik maken van de koppeling ParaBench – Qualiview¹ (geen meerprijs): Ja

Nee

TARIEVEN INTRAMED
Alle tarieven staan op onze website: http://www.intramed.nl/prijzen/.

¹ Qualiview verzamelt patiëntervaringen middels de wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst CQ-index. Indien je gebruik

maakt van Qualiview en de resultaten in ParaBench terug wilt zien, geef dan “Ja” aan. Indien je dit niet wilt, geef dan “Nee” aan.
Je dient voor de koppeling wel een abonnement bij Qualiview te hebben. Voor meer informatie zie https://www.qualiview.nl/.
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VOORWAARDEN PARABENCH PRAKTIJKDASHBOARD
o ParaBench is een aanvulling op het programma van Intramed. De kosten komen bovenop de
jaarlijkse servicebijdragen.
o Het abonnement loopt tot het einde van het jaar en wordt steeds stilzwijgend met één
kalenderjaar verlengd.
o Opzegging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gedaan tot 1 oktober van het
lopende jaar. De overeenkomst wordt vervolgens ontbonden per 31 december van dat lopende
jaar.
o Gegevens mogen door ParaBench B.V. gebruikt worden voor het berekenen van de benchmark
getallen.
o Deze benchmark getallen mogen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.
o Gegevens van individuele praktijken worden niet doorverkocht aan derden. Het beschikbaar
stellen van individuele gegevens aan derden kan alleen met toestemming van de
opdrachtgever.
o Er worden geen tot patiënt herleidbare gegevens aangeleverd aan ParaBench.
o Door dit aanvraagformulier te ondertekenen verklaar je kennis te hebben genomen van en
akkoord te gaan met de Gebruiksovereenkomst.
o Daarnaast zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing:
Module algemeen, Module 1, Module 3, Module 4.
Alleen van toepassing op de aanvullende module “Koppeling ParaBench – Qualiview”:
o

Indien je hebt aangegeven gebruik te willen maken van de koppeling ParaBench – Qualiview
geef je hiermee toestemming aan Qualiview om de benodigde gegevens aan ParaBench te
verstrekken. Op deze wijze kan een koppeling gemaakt worden en worden de geaggregeerde,
niet tot de persoon herleidbare, resultaten van de Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV) in
ParaBench zichtbaar.
ParaBench zal zorgvuldig omgaan met deze aangeleverde gegevens welke éénmalig gebruikt
zullen worden.

Handtekening voor akkoord:

Graag volledig digitaal invullen, printen, ondertekenen en mailen naar administratie@intramed.nl
Of per post: Intramed B.V., Antwoordnummer 10062, 2740 VB Waddinxveen
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