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Extra’s in Intramed Plus ten opzichte van Intramed Basis 

MEETINSTRUMENTEN 

Onderstaande meetinstrumenten: 

- 1-RM Spierkrachtmeting 

- 4DKL 

- 6 Minuten Wandel Test (6MWT) 

- Body Mass Index (BMI) 

- Borg RPE-Schaal 

- DASH 

- Gang Analyse Lijst Nijmegen 

(GALN) 

- Goniometing 

- Handknijpkrachtmeter 

- Lastmeter Lymf-ICF bovenste 

lidmaat 

- Lymf-ICF onderste lidmaat 

- Omtrekmeting arm (4 cm) 

- Omtrekmeting been (4cm) 

- Omtrekmeting arm (10 cm) 

- Omtrekmeting been (10 cm) 

- Nederlandse Norm Gezond 

Bewegen (NNGB) 

- Patiënt Specifieke Klachten 

(PSK10) 

- Patiënt Specifieke Klachten 

(PSK100) 

- Teken van Godet 

- Teken van Stemmer 

- Upper Limb Lymphedema 27 

(ULL27) 

- Verkorte Vermoeidheids 

Vragenlijst (VVV) 

- VAS Pijn / stijfheid 

- VAS Duizeligheid 

- VAS Spanning 

- VAS Variabel 

- VAS Vermoeidheid 

EPD 

- Volledig Elektronisch Patiënten 

Dossier (EPD) 

- (aanvullende) verslagleggings-

richtlijnen 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 

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  
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- Volledig EPD (Elektronisch Patiënten 

Dossier) 
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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 

- Gegevens overnemen van je 

huidige softwarepakket, 

informeer naar de 

mogelijkheden  
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 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 

https://www.intramed.nl/partners
https://www.intramed.nl/partners
mailto:info@intramed.nl
mailto:info@intramed.nl
mailto:info@intramed.nl

