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1. Instellen MijnZorgApp / AfsprakenApp 
Nadat je de aanmelding hebt voltooid in Intramed, kan je op de beheerpagina nog een aantal stappen 

doorlopen om de MijnZorgApp volledig op jouw praktijk af te stellen en de koppeling met Intramed te 

maken. In dit document leggen we stap voor stap uit welke acties er uitgevoerd moeten worden. 

Als je voor de eerste keer op beheerpagina komt zie je de volgende stappen. De eerste 2 stappen zijn 

al afgerond dus al een goede start! 

 

 

 

 

 

 

  



1.1 BEELDMERK INSTELLEN 

In deze stap kan je de logo’s instellen die voor de patiënt zichtbaar zullen zijn in de AfsprakenApp. 

Klik op de knop “Upload uw logo” om een afbeelding te uploaden van je praktijklogo. 

Daarnaast kan je nog een kleine versie van je logo als icoontje instellen. Om hier een eigen afbeelding 

voor in te stellen klik je op het grijze vierkantje met het plusteken. 

 

 

  



1.2 TEKSTEN EN AFBEELDINGEN VOOR DE PRAKTIJKPAGINA INVOEREN 

Op deze pagina kun je teksten en afbeeldingen instellen voor de praktijkpagina zoals deze in de app 

zichtbaar is voor de patiënten.  

Vul hier in ieder geval de titel in en minimaal 1 tekst met een afbeelding. (afbeeldingen mogen max. 

2mb zijn) 

Als je klaar bent met het invullen van de teksten en kiezen van de afbeeldingen, klik je onderin op de 

knop “Praktijkpagina opslaan” en dan gaan we door naar de volgende stap. 

 

  



1.3 OPENINGSTIJDEN INSTELLEN 

In deze stap kun je de openingstijden van je praktijk instellen zodat deze voor de patiënt zichtbaar zijn 

in de app. 

Als je de openingstijden hebt ingevuld, klik je onderin op “Openingstijden opslaan” en gaan we door 

naar de volgende stap. 

  



1.4 ADMINISTRATIE INSTELLEN 

In deze stap geef je aan met welke administratie(s) van Intramed je de koppeling wilt maken. Zorg 

ervoor dat de naam die je opgeeft overeenkomt met de naam in Intramed. De naam van je Intramed 

administratie kan je terugvinden in de titelbalk van Intramed. 

Als je de naam van de administratie(s) hebt opgegeven klik je op “Instellingen opslaan” en gaan we 

door naar de volgende stap. 

 

 

 

  



1.5 APP GEBRUIKER AANMAKEN IN INTRAMED. 

Om de gegevens vanuit Intramed op te halen maakt de MijnZorgApp gebruik van een medewerker in 

Intramed. Hiervoor maak je dan in Intramed een extra gebruiker aan: 

- Ga naar [Systeem], [Organisatie], [Medewerkers]. 

- Klik op de groene plus om een nieuwe medewerker toe te voegen. 

- Kies bij het veld “Soort medewerker” voor “Administratief medewerker”. 

- Vul bij het veld “Gebruikersnaam” de waarde APP in. 

- Vul bij het veld “Wachtwoord” het wachtwoord in zoals weergegeven in de stap. 

- Kies bij het veld “Groep” voor groep nummer 2. 

- Vul in het veld “Achternaam” de waarde “AfsprakenApp” in. 

- En klik op “OK”. 

- Sla de medewerker op met <F5>. 

Als de medewerker is aangemaakt vink je in deze stap het vinkje aan bij de optie “Ik heb de gebruiker 

aangemaakt” en klik je op “Doorgaan”. We gaan verder met de volgende stap. 

 

 

 

  



1.6 LOGGING AANPASSEN IN INTRAMED 

Om te weten welke gegevens de app uit Intramed moet halen is het belangrijk dat de gewijzigde 

gegevens gelogd moeten worden. Om de app goed te laten werken moeten in ieder geval de 

volgende gegevens gelogd worden: 

- Behandeling toegevoegd 

- Behandeling verwijderd 

- Behandeling gewijzigd 

- Behandelingenlog geraadpleegd. 

Volg de volgende stappen om dit in te stellen: 

- Ga naar [Systeem], [Organisatie], [Systeemgegevens]. 

- Ga naar tabblad “9. Logging”. 

- Zorg dat bij de bovenstaand genoemde gegevens het vinkje aanstaat. 

- Bewaar dit met <F5>. 

 

 

Als je de logging hebt aangepast kan je op de beheerpagina het vinkje aanzetten bij “Ik heb de 

logging aangepast” en op “Doorgaan” klikken voor de volgende stap. 

 

  



1.7 PRAKTIJKGEGEVENS CONTROLEREN IN INTRAMED. 

Voor een goede werking van de app is het belangrijk dat er een aantal instellingen in Intramed 

nagekeken worden. Dit zijn de volgende onderdelen: 

- Praktijknaam onder [Systeem], [Organisatie], [Praktijkgegevens]. Deze naam zal ook in app 

gebruikt worden om de naam van je praktijk weer te geven. 

- Medewerkers Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers gebruik van de app kunnen maken 

is het belangrijk dat die gegevens goed staan. Controleer daarom voor elke medewerker de 

volgende zaken: 

o BSN is ingevuld 

o Geboortedatum is ingevuld 

o E-mail adres is ingevuld 

o Mobiele telefoonnummer is ingevuld in het veld “Telefoon” en niet in het veld 

“Telefoon privé” 

- Locaties. In de app worden de locaties gebruikt om te bepalen waar de behandeling plaats 

vindt. Je kan onder [Systeem], [Organisatie], [Praktijkgegevens] op tabblad “2. Locaties” je 

locaties bekijken. Controleer hier of de naam- en adresgegevens correct zijn. Heb je nog geen 

locatie ingevoerd, dan kan je deze met de groene plus toevoegen. Vul hier in ieder geval de 

naam- en adresgegevens in. 

- Patiënten. Voor patiënten die je gebruik wilt laten maken van de app moeten de velden 

“Mobiel” en “E-mail” ingesteld zijn. Dit kun je uiteraard ook op een later moment doen. 

Vink na elke controle het vinkje aan bij “Uitgevoerd”. Als alle gegevens zijn gecontroleerd kan je op de 

knop “Ik heb de gegevens gecontroleerd” klikken. Dan gaan we verder met de volgende stap. 

 



1.8 CONNECTOR INSTELLEN 

De connector is de applicatie die de synchronisatie verzorgt tussen Intramed en MijnZorgApp. Deze 

dient geïnstalleerd te worden op de pc waar de database op staat. 

Werk je met Intramed Online, Comvio of Rono-IT dan wordt deze connector voor jou geïnstalleerd. 

Zodra deze is geïnstalleerd krijg je hierover bericht en kan je verder met de volgende stappen. 

Werk je met Intramed Online dan streven we ernaar deze binnen 24 uur geïnstalleerd te hebben. 

Werk je niet met een van bovengenoemde partijen, dan ontvang je een e-mail met de benodigde 

stappen voor het installeren van de connector. Nadat de connector is geïnstalleerd en een eerste 

succesvolle synchronisatie heeft gedaan kan je verder met de volgende stap. 

Heb je hulp nodig bij het installeren van de connector dan kan je hiervoor een afspraak maken met de 

volgende link:  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/EnovationBV@enovationgroup.com/bookings/ 

 

1.9 MIJNZORGAPP / AFSPRAKENAPP STARTEN 

Als je bericht hebt gehad dat de connector gereed is of na een eigen succesvolle eerste synchronisatie 

met de connector kan je in deze stap de MijnZorgApp of AfsprakenApp service starten en is de app 

functioneel.  

 
Als je de AfsprakenApp hebt dan ben je nu klaar met configureren.  

Als je beschikt over de MijnZorgApp dan mag je door naar de laatste stap om de accounts voor 

huiswerkoefeningen door te lopen.  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/EnovationBV@enovationgroup.com/bookings/


1.10 HWO-GEBRUIKERS (ALLEEN VOOR MIJNZORGAPP GEBRUIKERS) 

In de laatste stap kan je de accounts aanmaken voor de huiswerkoefeningen applicatie. 

Alle medewerkers die in Intramed staan worden al automatisch overgenomen in dit scherm. Controleer 

deze gegevens. Mocht je nog een medewerker missen vul dan onderin de gegevens in voor deze 

medewerker en klik op “Toevoegen”. 

 

Achter de medewerker kan je de huidige status van het account zien. Het account kan pas gebruikt 

worden als er een groen balletje achter staat. Als er nog een oranje balletje staat dan moet het account 

nog bij huiswerkoefeningen worden aangemaakt. Het streven is dat deze binnen 24 uur op werkdagen 

zijn aangemaakt. 

Heb je vragen over de status van je HWO accounts dan kan je op de website 

https://beheer.mijnzorgapp.com via de chat dit navragen. 

Klik op de knop “Opslaan en verder” als je alle gegevens hebt gecontroleerd. 

Je komt nu op de algemene beheerpagina van MijnZorgApp. Op deze pagina kan je het beheer 

uitvoeren voor MijnZorgApp. 

De app is nu volledig geconfigureerd. 

We gaan nu verder met het instellen van de benodigde koppelingen in Intramed zelf. Hou de 

beheerpagina openen en ga naar het tabblad “Intramed Koppelingen” 

  

https://beheer.mijnzorgapp.com/


2. Intramed instellingen 
Voor het instellen van deze gegevens is het nodig dat je de beheerpagina opent van de app 

(https://beheer.mijnzorgapp.com) en vervolgens gaat naar het tabblad “Intramed koppelingen” 

Voer links bovenin op deze pagina nogmaals je wachtwoord van de beheerpagina in en klik op “Toon 

wachtwoorden” om alle informatie van deze pagina zichtbaar te krijgen. 

 

2.1 ONLINE DIENST AFSPRAKENAPP INSTELLEN 

Met deze online dienst wordt het mogelijk om vanuit Intramed een patiënt beheerpagina voor de app 

te openen, zodat je individuele instellingen voor de desbetreffende patiënt kunt instellen.  

Als je MijnZorgApp hebt krijg je in de behandelepisode van de patiënt ook een extra formulier waar je 

de resultaten van de huiswerkoefeningen kunt terugzien, die de patiënt in de app uitvoert. 

Van de beheerpagina heb je daar de volgende informatie voor nodig: 

 

Volg hiervoor in Intramed de volgende stappen: 

- Ga naar [Systeem], [Organisatie], [Online diensten]. 

- Voeg met de groene plus een nieuwe online dienst toe. 

- Kies bij “Type” voor “AfsprakenApp”, de naam en URL worden automatisch ingevuld. 

- Vul bij “Gebruikersnaam” de waarde in wat staat bij “Praktijk ID”. 

- Vul bij het veld “Wachtwoord” het wachtwoord wat staat bij “Wachtwoord”. 

- Bewaar dit met <F5>. 

- De online dienst is nu aangemaakt en in de werkbalk verschijnt nu een extra icoontje voor de 

AfsprakenApp. Deze wordt actief als je een patiënt of behandeling selecteert in Intramed. 

https://beheer.mijnzorgapp.com/


2.2 ONLINE DIENST HUISWERKOEFENINGEN INSTELLEN. 

Met deze online dienst kan je vanuit Intramed direct naar de pagina met huiswerkoefeningen voor de 

patiënt die je in Intramed geselecteerd hebt. De patiënt wordt dan direct in huiswerkoefeningen 

aangemaakt en je kan vervolgens de oefeningen klaarzetten. 

Van de beheerpagina heb je daar de volgende informatie voor nodig: 

 

Volg in Intramed volgende stappen: 

- Ga naar [Systeem], [Organisatie], [Online diensten]. 

- Voeg met de groene plus een nieuwe online dienst toe. 

- Kies bij “Type” voor “Huiswerkoefeningen”, de naam en URL worden automatisch ingevuld. 

- Vul bij “Administratie” in wat in het veld “Administratie veld in online dienst”. 

- Vervolgens kan je in de onderste tabel voor elke medewerker het huiswerkaccount koppelen 

dat voor deze medewerker is aangemaakt. 

- Als je in onderste tabel klikt zal Intramed vragen of je de online dienst wilt bewaren klik je hier 

op “Ja”. 

- Voeg hier voor elke medewerker zijn HWO account toe. 

- Alleen voor je eigen medewerker kan je het wachtwoord instellen door op de knop 

“Wachtwoord instellen” te klikken. 

- De andere medewerkers dienen op deze plek zelf hun wachtwoord in te stellen. 

De gegevens van de huiswerkoefeningen accounts voor de medewerkers kan je terugvinden op de 

beheerpagina van de MijnZorgApp op het tabblad “HWO accounts”. 

Om de gegevens in te zien klik je linksboven op “Toon wachtwoorden” vervolgens vul je nogmaals het 

wachtwoord van de beheerpagina in en klik je op “Opvragen”. 

 



2.3 MIJNZORGAPP / AFSPRAKENAPP AANSLUITEN OP WEBSERVICES. 

Deze stap is alleen mogelijk als je gebruik maakt van de online diensten van Intramed. Dat is het 

patiëntenportaal en het online versturen van vragenlijsten. 

Met deze koppeling wordt er vaker gesynchroniseerd met de Intramed administratie en zal het in de 

nabije toekomst ook mogelijk zijn voor patiënten om de vragenlijsten in de app in te vullen en om 

afspraken te verplaatsen. Dit laatste kan uiteraard alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven. 

Wat heb je nodig om deze koppeling in te stellen: 

- Je Database ID voor de online diensten.  

Werk je met Intramed Online dan staat dit in de bijlage II die je van ons ontvangen hebt. Als je 

deze niet meer hebt kan je die opvragen via meldingen@intramedonline.nl. Werk je met een 

andere beheerder dan kan je daar dit ID aanvragen. 

- De URL van de webservices. 

Werk je met Intramed Online dan is dit: 

https://prodbackend.intramedonline.nl/AfsprakenAppProd/IntramedWebServicesIS.dll 

Werk je met een andere beheerder dan kan je dat bij hen opvragen. 

Volg de volgende stappen om deze koppeling in te stellen: 

- Ga naar de beheerpagina van MijnZorgApp. 

- Ga naar het tabblad “Intramed Koppelingen”. 

- Scroll naar onderen tot de kop “Intramed webservice”. 

- Vul bij het veld “Database ID” het juiste database ID in. 

- Vul bij het veld “Webservice URL” de juiste URL in.  

- Ga nu naar Intramed. 

- Ga naar [Systeem], [Organisatie], [Gebruikersaccounts]. 

- Ga naar het tabblad “3. Externe diensten”. 

- Voeg met de groene plus een nieuw gebruikersaccount toe. 

- Vul bij het veld “Gebruikersnaam” de waarde “AfsprakenApp” in. 

- Bij “Soort gebruiker” kies je voor “Externe dienst”. 

- Klik vervolgens op “Opties” - “Wachtwoord genereren”. 

- Er wordt nu gevraagd om het account op te slaan. 

- In het scherm wat dan verschijnt klik je op de knop “Genereren” er verschijnt vervolgens een 

code. 

- Klik op knop “Kopiëren”. 

- Klik op “OK”. 

- Ga nu terug naar de beheerpagina en plak het gekopieerde wachtwoord in het veld 

“Wachtoord”. 

- Klik vervolgens op de knop “Webconfiguratie opslaan”. 

- De koppeling is nu gereed. 

 

mailto:meldingen@intramedonline.nl
https://prodbackend.intramedonline.nl/AfsprakenAppProd/IntramedWebServicesIS.dll


2.4 CODES INSTELLEN VOOR BEELDBELLEN. 

Prestatiecode toevoegen. 

Er kunnen 4 codes worden aangemaakt om de AfsprakenApp te laten herkennen dat het om een 

beeldbel-consult gaat. Dit zijn de codes 510, 511, 512 en 513. Je hoeft alleen maar meerdere codes toe 

te voegen als je voor meerdere disciplines beeldbellen wilt aanmaken. 

Volg onderstaande stappen:  

- Ga naar menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]. 

- Dubbelklik op de codelijst waaraan je de code wilt toevoegen. 

- Ga naar tabblad “3. Behandelcodes” 

- Klik op  om een nieuwe verrichtingcode toe te voegen. 

- Vul bij het veld “Nummer” de code 510, 511, 512 of 513 in. 

- Vul bij het veld “Declaratiecode” de code in waaronder deze behandeling naar de verzekeraar 

moet worden gedeclareerd (bijv. code 1000 voor zitting fysiotherapie) 

- Bewaar de gegevens ("F5" of  ). 

 

Kijk voor uitgebreidere informatie in onze online help 

 

Tarievenupdate. 

Na het toevoegen van deze codes zal je nog een tarievenupdate moeten uitvoeren om de juiste 

tarieven in te laden voor deze codes per verzekeraar. Volg hiervoor de volgende stappen: 

- Ga naar [Bestand], [Contracten].  

- Klik op “Opties” – “Tarieven updaten”. 

- Klik op “Volgende”. 

- Selecteer voor elk contract de juiste tarievenlijst. 

- Klik op “Voltooien”. 

- Klik op “OK”. 

 

Kijk voor uitgebreidere informatie in onze online help 

 

http://www.convenient.nl/appsupport/intramed/helpfiles/9.12/html/topic_817588BB-7207-4321-BB54-62154C3BF252_A3509B6F-74DB-4E98-93D7-94834903D02B_114214D0-94D6-4CAB-975D-3CE708C10B30_1.htm
http://www.convenient.nl/appsupport/intramed/helpfiles/9.12/html/topic_9CDED2EB-5FF9-4C03-88DF-1304BB4AE015_44C4C0AC-D27C-4FCE-A271-9C54EF00B7AE_F833457B-7064-45ED-8D0C-9EF8518A56B2_3.htm


3. App in gebruik nemen. 
Zowel medewerkers als patiënten kunnen de app downloaden via de AppStore van Apple of de 

PlayStore van Android. 

De apps kan je vinden onder MijnZorgApp of AfsprakenApp afhankelijk van het product dat je hebt 

afgenomen. 

De eerste keer dat de medewerker of de patiënt de app start, zal gevraagd worden de geboortedatum 

in te voeren. Vervolgens ontvangt die een sms met een code die men kan invullen in de app. 

Als dit is gebeurd kan men zelf een beveiligingscode instellen. Elke keer als je de app opent zal je die 

beveiligingscode moeten invoeren. 

Kijk voor de instructies van het beeldbellen op de volgende pagina:  

https://help.appsotheek.nl/nl/articles/31750-hoe-start-ik-als-therapeut-een-videobelsessie 

 

https://help.appsotheek.nl/nl/articles/31750-hoe-start-ik-als-therapeut-een-videobelsessie

