
                             

Marktleider Intramed sluit zich aan bij Total Specific Solutions 

 

Nieuwegein/Waddinxveen, 7 april 2022. Total Specific Solutions (“TSS”) heeft het 

Nederlandse softwarebedrijf Convenient, moederbedrijf van Intramed, overgenomen. 

Met de overname van Convenient verrijkt TSS haar uitgebreide software portfolio voor 

de gezondheidszorg. 

 

Convenient is met het product Intramed marktleider binnen de Nederlandse 

fysiotherapie- en paramedische zorg. Met integrale softwareoplossingen ondersteunt en 

ontzorgt Convenient de primaire processen van fysiotherapie- en andere paramedische 

praktijken met onder andere agendabeheer, patiëntendossiers, financiële ondersteuning 

en declaratiemogelijkheden. Convenient werkt nauw samen met alle betrokkenen in de 

zorgketen en levert daardoor software die volledig aansluit bij de eisen in de branche en 

de wensen van de gebruikers. 

 

Abdelmoula Salah, General Manager bij TSS: "Wij zijn verheugd dat Convenient, een 

leidende en toegewijde VMS1 speler voor TSS gekozen heeft als een volgende stap naar 

de toekomst. De paramedische zorgoplossingen zijn een praktische aanvulling op de 

bestaande software van onze TSS bedrijven voor de 1e en 2e lijns gezondheidszorg. 

Convenient benadert iedere beroepsgroep als een aparte zorgvertical met haar eigen 

kenmerken en behoeftes. Deze doelgroep- en klantgerichte benadering sluit nauw aan 

bij de TSS filosofie op het gebied van verticale markt software. Convenient ondersteunt 

met Intramed zorgprofessionals zodat zij voldoen aan de steeds hogere eisen die 

cliënten, zorgverzekeraars en medewerkers aan de informatievoorziening stellen.  

Ik kijk ernaar uit om het directieteam Gerard Boschman en Edmundo Holster en hun 

team te ondersteunen in deze nieuwe fase als zelfstandige business unit van TSS.” 

 

Gerard Boschman, managing director en voormalig mede-eigenaar: “Wij hebben in de 

afgelopen 30 jaar een mooi bedrijf opgebouwd dat is uitgegroeid tot marktleider van  

softwareoplossingen voor fysiotherapeuten en andere specifieke paramedische 

doelgroepen. Om de toekomst voor het bedrijf, haar klanten en medewerkers te 

waarborgen hebben wij de aansluiting gezocht bij een strategische partner met een 

langetermijn focus. Samen met TSS bouwen wij verder aan betere zorg.” 

 

Edmundo Holster, director: ”Als onderdeel van TSS kunnen we onze groei als een van de 

meest ervaren en professionele bedrijven in ons marktsegment voortzetten. TSS gelooft 

in ‘Software for Life’ wat uitstekend bij onze eigen langetermijn visie aansluit. Daarom 

zijn we ook zeer actief met de verdere vernieuwing van Intramed (Intramed nxt). Ook 

kan Convenient haar activiteiten voortzetten als onafhankelijke en autonome business 

unit binnen de TSS groep. Door nauwe kennisdeling via de ervaring van TSS kunnen wij 

nieuwe ervaring opdoen om Convenient nog meer innovatief en toekomstbestendig te 

maken. Daarnaast kunnen wij onze kennis ook weer delen met de bestaande TSS 

bedrijven.”  

 

                                                           
1 VMS = Vertical Market Software: specifieke software voor een speciale doelgroep of industrie 



                             

 

 

Convenient, moederbedrijf van Intramed 

Convenient ondersteunt en ontwikkelt softwarepakketten voor zorgverleners. Voor alle 

zorgverleners geldt dat Intramed een instrument is dat de bedrijfsvoering of de zorg 

voor cliënten moet vergemakkelijken. Het leveren van slimme en betrouwbare 

praktijksoftware is de basis voor hun succes in de afgelopen 30 jaar. Intramed faciliteert 

pro-actief alle gewenste, wettelijk verplichte veranderingen en anticipeert en garandeert 

dat klanten gewoon hun werk kunnen blijven doen. Daarnaast werkt Intramed ook 

continu aan het verbeteren van het gebruiksgemak. Het bedijf is gevestigd in 

Waddinxveen. 

Meer informatie op de website: https://www.intramed.nl  

 

 

Total Specific Solutions (TSS) 

Total Specific Solutions is een internationale leverancier van IT-business-oplossingen en 

bestaat uit onafhankelijke business units die producten en diensten leveren aan hun 

specifieke verticale marktsegmenten. Deze marktexpertise is gebaseerd op tientallen 

jaren ervaring. TSS is actief in de verticals van de agrarische en automobiel sector, bouw 

maritieme en mobiliteits sector, productie, gezondheidszorg, lokale en centrale overheid, 

financiële en juridische dienstverlening, accountancy, educatie, geowetenschappen, 

horeca, uitgeversbranche, vastgoed, verenigingen. TSS is onderdeel van Topicus.com 

Inc. Wat deel uitmaakt van het ecosysteem van Constellation Software Inc. (CSI), een 

internationale aanbieder van verticale business oplossingen. 

Meer informatie kunt u vinden op de website: https://www.totalspecificsolutions.com.      

 

Meer informatie: 

 

Convenient 

Gerard Boschman 

Managing Director 

Telefoon: +31 6 20 54 13 74 

Email: gboschman@convenient.nl   

 

Total Specific Solutions 

Abdelmoula Salah 

General Manager 

Tel: +31 6 11 222 415 

Email: a.salah@tss-vms.com   

 

Als u eigenaar bent van een bedrijf dat software maakt voor een vertical markt 

en meer wilt weten over samenwerken met TSS, neem dan contact op met: 

Stefan Wismeijer 

M&A TSS 

Telefoon: +31 6 28 54 81 27 

Email: s.wismeijer@tss-vms.com   
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