Intramed Compleet voor oefentherapie
- Volledig EPD (Elektronisch Patiënten
Dossier)
- Extra meetinstrumenten
- Online je patiënt betrekken via de
online intake, online vragenlijsten
en online afsprakenbeheer

Extra’s in Intramed Compleet ten opzichte van Intramed Basis

OEFENTHERAPIE
- Koppeling voor CQ index
oefentherapie aanwezig
- Een verslag of
waarneemrapportage maken en
veilig versturen via onze koppeling
met ZorgMail

AANVULLENDE RICHTLIJN
MCKENZIE
-

Cervical spine assessment
Lower extremities assessment
Lumbar spine assessment
Thoracic spine assessment
Upper extremities assessment

VERSLAGLEGGING
- Verslaglegging oefentherapie
regulier, kinder en
psychosomatisch volgens de
richtlijnen van de VvOCM
- Brieven en DTO rapportages zijn
verwerkt binnen de verslaglegging
- Onderstaande meetinstrumenten:
• 4DKL
• 4DKL (short)
• 6 Minuten Wandel Test
• Active Straight Leg Raising
(ASLR)
• Algofunctional Index Artrose –
Heup
• Algofunctional Index Artrose –
Knie
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• Barthel Index
• BASDAI
• BASFI
• Basis meting graded activity
• Beighton
• Berg Balance Scale (BBS)
• Borg RPE-Schaal
• Borg Schaal voor ervaren
dyspneu
• Chronic Respiratory
Questionnaire
• Common sense model
• Coping scorelijst
• Coping vragenlijst
• Falls Efficacy Scale
• Fibromyalgia Impact
Questionnaire (FIQ)
• Freezing Of Gait Questionnaire
(FOG)
• Functional Reach (FR)
• Gang Analyse Lijst Nijmegen
• Globaal Ervaren Effect (GEE)
• Groningen Frailty Indicator (GFI)
• Health Assessment
Questionnaire (HAQ)
• Hoofdpijn Impact Test (HIT-6)
• HOOS
• IIQ-7
• Kaikkonen Scale (KS)
• Karlsson Ankle Function Score
• Keele STarT Back Screening Tool
• KOOS
• LASA Physical Activity
Questionnaire

• Levenscijfer (QLS)
• Mini-Mental State Examination
(MMSE)
• Nijmeegse Hyperventilatie
Vragenlijst
• OLBPDQ
• Omgekeerde test van Phalen
• Pain Catastrophizing Scale (PCSDV)
• Pain Vigilance and Awareness Q
(PVAQ)
• Painful arc test
• Parkinson Activiteiten Schaal
(PAS)
• Patiënt Specifieke Klachten
(PSK10)
• Patiënt Specifieke Klachten
(PSK100)
• Pijn Coping Inventarisatie (PCI)
• Posterior Pelvic Pain Provocation
(PPPP)
• PRAFAB-Score
• Quality of Life for Osteoporosis
• Quebec Back Pain Disability
Scale(QBPDS)
• Rand-36
• Retropulsietest (RPT)
• Shoulder Pain and Disability
Index
• Shoulder Rating Questionnaire
• St. George Respiratory
Questionnaire
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• Tampa schaal
• Tien meter looptest
• Timed Up & Go Test (TUGT)
• Tinetti schaal (NL)
• Trendelenburg test
• V Valagenda
• VAS
• VAS Pijn / Stijfheid
• VISA-P score
• Vragenlijst Valgeschiedenis
• Ziekteperceptievragenlijst
(IPQ-K)
• Zorg dat u thuis niet valt
(Checklist)

EPD
- Volledig Elektronisch Patiënten
Dossier (EPD)
- (aanvullende) verslagleggingsrichtlijnen 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
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naar een nieuwe versie van de
richtlijn

NETWERK CHRONISCHE
PIJN (BASIS)
- Verslaglegging volgens netwerk
Chronische pijn
- Online intake speciaal voor NCP

COMMUNICATIE
- 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

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

RAPPORTAGES

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

HANDIG VOOR JE PATIËNT
- 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

ONLINE INTAKE
- Stuur je patiënt een online intake
vragenlijst toe. De antwoorden
worden samengevat en kunnen
met één klik verwerkt worden in
de verslaglegging
-
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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 meest
recente versie werkt.

- Gegevens overnemen van je
huidige softwarepakket,
informeer naar de
mogelijkheden

ALGEMEEN
- 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
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