
Probeer 1 maand gratis

MijnZorgApp voor iedere praktijk
inbegrepen bij Intramed Compleet

MijnZorgApp Extra
versterk je praktijk met meer

app-functies en communicatie

€13,18 € 3,26
bij Intramed Compleet

Praktijkapp met eigen logo 
en 15.000+ oefeningen

Herinneringen en bevestigingen 
via push/email

Gebruik van e-Exercise
(wetenschappelijk onderbouwd)

Afspraken verzetten in de app 
(altijd bereikbaar voor cliënten)

MijnZorgApp Onbeperkt
alles in één voor 

jouw praktijk

€24,75 € 14,83 
bij Intramed Compleet

Onbeperkt zorgpaden 
samenstellen*

Onbeperkt oefenprogramma’s
samenstellen*

Onbeperkt beveiligde 
videobelsessies*

Onbeperkt praktijkberichten*

Alles in MijnZorgApp Pro, plus:

MijnZorgApp Pro
verlaag je no-shows en
verhoog therapietrouw

€18,14 € 8,22
bij Intramed Compleet

Praktijkapp met eigen logo 
en 15.000+ oefeningen

Herinneringen en bevestigingen 
via push/email en sms

Eigen zorgpaden** en
oefenprogramma’s samenstellen

Afspraken verzetten in de app 

Meest gekozen

Start Extra Pro Onbeperkt

Praktijkapp met eigen logo

Geen aansluitkosten

Beveiligd videobellen

Praktijkberichten via push/sms € 0,10 per sms
€ 0,025 per push-bericht

€ 0,03 per minuut

Automatische uitnodiging naar
cliënten via sms/e-mail

€ 0,10 per sms
€ 0,025 per push-bericht

€ 0,03 per minuut

10 berichten/therapeut inbegrepen 
daarna op basis van gebruik

200 minuten/therapeut inbegrepen
daarna op basis van gebruik

Inbegrepen*

Inbegrepen*

MijnZorgApp Start
maak kennis met onze

herinneringen en oefeningen

€9,92 Gratis
bij Intramed Compleet

Praktijkapp met eigen logo 
en 15.000+ oefeningen

Herinneringen via push/email

Gebruik van e-Exercise
(wetenschappelijk onderbouwd)

Herinneringen via push/e-mail

Vertrekreminders (vlak voor 
afspraak verzonden)

Afspraakbevestigingen

Afspraken verzetten in de app
24/7 bereikbaar voor cliënten

Herinneringen via sms
beste no-show-reductie

Afspraken

WhatsApp afsprakenservice

Inbegrepen* Inbegrepen*

Meer dan 15.000 oefeningen 
met instructievideo

Wetenschappelijk onderbouwde
e-Exercise zorgpaden

Eigen oefenprogramma’s
samenstellen

Eigen zorgpaden samenstellen

Oefenreminders

Oefeningen & Zorgpaden**

Vragenlijsten invoeren in de app

Vragenlijst herinneringen 
via sms

Vragenlijst

Inbegrepen* Inbegrepen*

Gratis online introductietraining

Support tijdens kantooruren (9
tot 5) via telefoon, chat en e-mail

Support

* Fair use policy is van toepassing op videobellen, sms en praktijkberichten. Extreem gebruik per therapeut is niet mogelijk.
** Met een zorgpad wordt een combinatie bedoeld van (fysieke) afspraken en (online) ondersteuning vanuit MijnZorgApp. Deze twee samen vormen een behandeling.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

www.intramed.nl/mijnzorgapp

Probeer 1 maand gratis

Alle prijzen zijn per therapeut, per maand en exclusief 21% BTW.

Heb je Intramed Compleet en wil je een abonnement activeren? Dat 
kan met behulp van je debiteurnummer via onderstaande button.

 Aanmelden  

https://www.intramed.nl/mijnzorgapp-aanvragen-2/
https://mijnzorgapp.com/mijnzorgapp-voor-klanten-intramed-compleet/



