1. Intramed Plus voor de ggz
- Volledig EPD (Elektronisch Patiënten
Dossier)
- Onbeperkt ROM-data aanleveren

Extra’s in Intramed Plus ten opzichte van Intramed Basis

GGZ
- Declaratiestandaard GZ321,
JW321 en JW303
- iJW berichten JW301 t/m JW316
- Kunnen aanleveren aan DIS, SVR
en SBGGZ
- DBC registratie
- Diagnose classificering via DSM5 en declaratie via DSM-IV
- Behandelepisodes afschermen
voor collega’s
- Privacyverklaring verwerken
- Budgetplafonds bijhouden
- Direct declareren via VECOZO
naar verzekeraar of gemeente

VERSLAGLEGGING
- Volledig en verkort EPD
- Eén richtlijn voor verslaglegging
GGZ (voor GBGGZ en GGGZ)
- Onbeperkt ROM-data
aanleveren aan het SVR/SBGGZ

TESTVERSLAGEN EN
VRAGENLIJSTEN
-

3DM-lees snelheid*
3DM-spelling accuratesse*
4DKL
Beck Depression Inventory (BDIII-NL)*
- BRIEF leerkracht*
- BRIEF ouder(s)*
- Brief Symptom Inventory (BSI)*
Versie 1

- Caregiver-Teacher’s Report
Form (C-TRF)*
- CBCL 1,5 - 5*
- CBCL 6 -18*
- CORE-P*
- CQi GGZ ambulante zorg (20162017)
- Depression Anxiety Stress Scale
(DASS21)
- Depression Anxiety Stress Scale
(DASS42)
- Dissociative Experiences Scale
(DES)
- Een-Minuut-Test (EMT)*
- Geriatric Depression Scale (GDS15)*
- HADS-A (De angstschaal voor
de HADS)*
- HoNOS 65+
- HoNOS volwassenen
- HoNOSSCA
- Kidscreen 27-P*
- Kidscreen 27-S*
- KLEPEL*
- Korte Klachtenlijst (KKL)*
- Middelen Matrix / MATE1
- MATE7
- Nijmeegse Ouderlijke Stress
Index (NOSIK)*
- Opvoedingsbelasting Vragenlijst
(OBVL)*
- Outcome Questionnaire (OQ45)
- PI-Dictee*

-

Rand-36
Schema Mode Inventory (SMI-1)
SCL-90*
SDQ-P (Ouder versie)*
SDQ-S11-17 (Jongeren versie)*
SDQ-T (Leerkracht versie)*
SPsy-prob*
SQ-48
Teacher’s Report Form (TRF)*
CQi Kortdurende ambulante
GGZ (2016)
- Youth Self-Report for Ages 1118 (YSR)*
* alleen eindscores vanwege
auteursrechtelijke bescherming

EPD
- Volledig Elektronisch Patiënten
Dossier (EPD)
- (aanvullende) verslagleggingsrichtlijnen, vragenlijsten en
meetinstrumenten kunnen
ontwikkelen en gebruiken
- Uitgebreide mogelijkheden om
het therapieverloop van de
cliënt bij te houden en je bent
vrij om stappen over te slaan
- Documentbeheer: voeg brieven,
foto's, scans en geluidsopnames
toe aan de patiëntkaart
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2. Intramed Plus voor de ggz
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

- Standaardteksten instellen in de
verslaglegging
- Op ieder gewenst moment je
dossiers kunnen converteren
naar een nieuwe versie van de
richtlijn

COMMUNICATIE
- Alle betrokkenen (zoals ouders)
registreren bij de cliënt 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
Versie 1

- Nota’s en aanmaningen
versturen via e-mail

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

- Goede informatiebeveiliging
door ISO27001 en NEN7510
certificering
- Gegevens overnemen van je
huidige softwarepakket,
informeer naar de
mogelijkheden

ALGEMEEN
- Controle op Verzekeringsrecht
(COV) via VECOZO
- Een nieuwe cliënt toevoegen via
BSN (d.m.v. UZI-middelen)
Cliëntgegevens 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
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