ConsultManager-ZorgDomein koppeling: alle info
Eindelijk is het dan zover! De aangekondigde koppeling met ZorgDomein is klaar voor
gebruik. De afgelopen weken is de koppeling 'in het echt' getest en ZorgDomein heeft haar
goedkeuring verleend. Wij zijn er nu klaar voor om gebruikers aan te sluiten op de
ZorgDomein koppeling. Hieronder vindt u alle benodigde informatie.

Waarom een ZorgDomein koppeling?
- Bijna alle huisartsen hebben ZorgDomein en kunnen verwijzingen sturen via ZorgDomein.
- Gegevens van de cliënt en van de verwijzing worden automatisch ingelezen in
ConsultManager.
- Verwijsbrief en aanvullende informatie worden automatisch gearchiveerd als PDF.
- Vanuit de wachtlijst beheert u de binnengekomen verwijzingen en kunt u met een paar
klikken een behandeling starten.
N.B.: De huisarts kan in uw ZorgDomein profiel zien of u de beschikking heeft over
videobellen. Dit kan een factor zijn bij de verwijzing.
N.B.2: Het is op dit moment nog niet mogelijk om vanuit een EPD zoals ConsultManager
direct feedback naar de huisarts te sturen via ZorgDomein. Deze route wordt nog getest
door ZorgDomein en komt later dit jaar beschikbaar. Ook ConsultManager zal hiervoor
geschikt gemaakt worden.

Wat heb ik nodig en hoeveel gaat het kosten?
Om van de ZorgDomein koppeling met ConsultManager gebruik te kunnen maken heeft u
van ZorgDomein een abonnement nodig en van ConsultManager de module ZorgDomein.
Aan beide elementen zijn kosten verbonden. Hieronder genoemde periodieke kosten zijn de
normale kosten per kwartaal per zorgverlener en excl. BTW.
ZorgDomein abonnement
Eenmalige kosten: 30,Periodieke kosten: 48,- (30,- praktijkvermelding + 18,- per zorgverlener)
ConsultManager module ZorgDomein
Eenmalige kosten: 75,Periodieke kosten: 14,50

Kortingsregeling
ConsultManager gebruikers krijgen een permanente korting op de gebruikskosten van
ZorgDomein van 7,5%. Dit houdt het volgende in voor de kosten per kwartaal:
- Praktijkvermelding geen 30,- maar 27,75
- Per zorgverlener geen 18,- maar 16,65
Totale kosten ZorgDomein gebruik voor solopraktijk dus geen 48,- maar 44,40
In combinatie met een nieuw of bestaand MyMindspace abonnement krijgt u permanent
50% korting op de periodieke kosten van de ConsultManager module ZorgDomein.
Kosten per kwartaal zijn dan geen 14,50 maar 7,25
Extra korting voor snelle beslissers
Bij aanmelding voor 1 mei 2020 krijgt u de volgende extra korting:
- Geen eenmalige kosten ZorgDomein
- Gebruik ZorgDomein en ConsultManager module tot 1 juli 2020 gratis
- De gratis gebruiksperiode geldt ook als u nu reeds een los ZorgDomein abonnement heeft

Te ingewikkeld? Concrete prijsvoorbeelden solopraktijk
Totale kosten ZorgDomein + ConsultManager voor een solopraktijk (gebruikskosten zijn per
kwartaal, alle bedragen excl. BTW)
Aanmelding voor 1 mei 2020, geen MMS:
- Eenmalige kosten: 75,00
- Gebruikskosten tot 1 juli 2020: gratis
- Gebruikskosten vanaf 1 juli 2020: 58,90
Aanmelding voor 1 mei 2020 i.c.m. MMS:
- Eenmalige kosten: 75,00
- Gebruikskosten tot 1 juli 2020: gratis
- Gebruikskosten vanaf 1 juli 2020: 51,65
Aanmelding vanaf 1 mei 2020, geen MMS:
- Eenmalige kosten: 105,00
- Gebruikskosten: 58,90
Aanmelding vanaf 1 mei 2020 i.c.m. MMS:
- Eenmalige kosten: 105,00
- Gebruikskosten: 51,65
Praktijken met meerdere zorgverleners: vraag om een prijsopgave

Aanmelding en afhandeling
Aanmelding gaat via ManageWare Pro: helpdesk@managewarepro.nl. U hoeft dus geen
aparte aanmelding te doen bij ZorgDomein.
ManageWare Pro verzorgt ook de administratieve en financiële afhandeling voor het
ZorgDomein abonnement. U krijgt dus geen aparte nota van ZorgDomein.
Bent u reeds geabonneerd op ZorgDomein en wilt u gebruik maken van de koppeling? Ook
voor u geldt de gratis periode tot 1-7-2020. Laat bij aanmelding weten dat u reeds
ZorgDomein gebruikt. U krijgt dan van ZorgDomein een aangepaste overeenkomst die de
nieuwe situatie m.b.t. de administratieve afhandeling beschrijft.

