1. Intramed Compleet voor diëtetiek
- Volledig EPD (Elektronisch Patiënten
Dossier)

Extra’s in Intramed Compleet ten opzichte van Intramed Basis

DIËTETIEK
- Via ZorgMail
(artsen)rapportages en het
DTD-rapportageformulier
versturen
- Module voedingsberekening
voor het registreren en
berekenen van het
gewichtspatroon
- NEVO tabellen
- Laboratorium uitslagen
registreren
- Overzicht nutrëntwaardes

VERSLAGLEGGING
- Verslagleggingsrichtlijn
volgens het Methodisch
Handelen
- De volgende
meetinstrumenten:
 Astrandtest (Submaximaal
test)
 Body Mass Index (BMI)
 Bristol stool scale
 Bovenarmspieromtrek
 Coopertest
 Gezondheidsthermometer
 Fietstest
 Energiegebruik bij ALS
patiënten
 Energiegebruik bij kinderen
 FAO/WHO/UNU-formule
 Handknijpkracht
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 Harris & Benedict formule
 Huidplooi meting /
vetpercentage
 Ideaalgewicht
 Lichaamsomtrek / Middel
heup ratio
 Lichaamslengte a.d.h.v.
kniehoogte
 Lichaamslengte a.d.h.v.
tibialengte
 Tensie (bloeddruk)
 Lastmeter
 Lichaamsbeweging
 5-punts Likertschaal
 7-punts Likertschaal
 Monddrukmeting
 MUST
 NRS (Numeric Rating Scale)
 NRS minimale, maximale en
gemiddelde
 Nutritional Risk Screening
(NRS-2002)
 Obstipatie /
defecatiefrequentie
 Percentage gewichtsverlies
 Rand-36
 Shuttle Run test
 SNAQ
 SNAQ 65+
 STRONG-kids
 VAS zelfbeeld (kinderen)
 VAS pijn (kinderen)
 Subjective global assessment
(SGA)

 VAS
 Vetvrije massa / Vetmassa
index
 Laboratoriumwaarden
 Evaluatie dieetbehandeling
 Vetpercentage
 Tailleomvang
 Ideaalgewicht adhv gewenste
BMI

EPD
- Volledig Elektronisch Patiënten
Dossier (EPD)
- (aanvullende) verslagleggingsrichtlijnen, vragenlijsten en
meetinstrumenten kunnen
ontwikkelen en gebruiken
- Uitgebreide mogelijkheden om
het therapieverloop van de
patiënt bij te houden en je bent
vrij om stappen over te slaan
- Documentbeheer: voeg brieven,
foto's, scans en geluidsopnames
toe aan de patiëntkaart
- Standaardteksten instellen in de
verslaglegging
- Op ieder gewenst moment je
dossiers kunnen converteren
naar een nieuwe versie van de
richtlijn
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2. Intramed Compleet voor diëtetiek
NEEM CONTACT MET ONS OP
Maak 3 maanden gratis gebruik van
Intramed en ervaar zelf het
gebruiksgemak en de uitgebreide
mogelijkheden! Neem contact met
ons op via 0182 – 621 191 of
info@intramed.nl

COMMUNICATIE

RAPPORTAGES

ALGEMEEN

- Alle betrokkenen (zoals ouders)
registreren bij de patiënt en hen
direct meenemen in de
correspondentie
- Beschikbare brief-/ e-mail
ontwerpen als
artsenrapportages en
afspraakherinneringen
- Zelf brieven kunnen ontwerpen
(inclusief logo)
- Mailing versturen naar artsen /
cliënten

- Volledige boekhouding met
bijbehorende rapportages
- Managementrapportages
- Aangeven hoe je patiënt bij de
praktijk terecht is gekomen
- Statistiekfunctie met kruistabel
en staafdiagrammen

- Controle op Verzekeringsrecht
(COV) via VECOZO
- Een nieuwe patiënt toevoegen
via BSN (d.m.v. UZI-middelen)
Patiëntgegevens worden snel en
foutloos toegevoegd
- Een
verslag/waarneemrapportage
maken en veilig en eenvoudig
versturen via ZorgMail
- Koppelingen met o.a., Twinfield,
Infomedics. Klik hier voor het
volledige overzicht
- Overzichtelijke menustructuur
en meerdere schermen over
elkaar heen kunnen openen
- Ons Service Centrum, met ruime
openingstijden, helpt je altijd
deskundig en vriendelijk
- Goede informatiebeveiliging
door ISO27001 en NEN7510
certificering
- Gegevens overnemen van je
huidige softwarepakket,
informeer naar de
mogelijkheden

AGENDA
- Elektronische agenda
- Takenoverzicht
- Kleuren toekennen aan
(be)handelingen voor een
duidelijk overzicht

DECLAREREN
- Beveiligd online declareren bij
alle zorgverzekeraars via
VECOZO
- Ook elektronisch declareren via
factoring en/of clearing
Nota’s en aanmaningen
versturen via e-mail
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HANDIG VOOR JE CLIENT
- Patiënten kunnen zich via de
praktijkwebsite inschrijven
- Patiënten kunnen online
vervolgafspraken wijzigen (hier
stel je zelf tijdstippen voor in)
- Online (eigen) vragenlijsten
afnemen en de gegevens met
één klik overnemen in Intramed
- Stuur je patiënt een online
intake vragenlijst toe. De
antwoorden worden
samengevat en kunnen met één
klik verwerkt worden in de
verslaglegging

VEILIG IN DE CLOUD
- Veilig werken in de cloud met je
laptop, tablet of mobiel
- Wij garanderen de grootste
veiligheid van je
patiëntgegevens
- Wij maken back-ups voor je en
zorgen dat je met de meeste
recente versie werkt
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