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Beste <<First Name>>, 
 
We bieden meerdere GGZ-diensten aan, denk daarbij aan ondersteuning op 
personeelsgebied en inhoudelijke ondersteuning, zoals het organiseren voor 
scholingen voor de POH GGZ. Hierover lees je meer in de brief die je in juli 2019 van 
ons hebt ontvangen. 

 

  

 

eHealth 
Afgelopen zomer gaven we aan in onderhandeling te zijn met aanbieders voor 
eHealthpakketten voor een kwantumkorting. En dat is gelukt! We hebben inmiddels goede 
prijsafspraken kunnen maken met Therapieland en Minddistrict en een gereduceerd tarief 
voor je kunnen bedingen. Deze zie je hieronder: 

  

 

Indicatie 
Mét indicatie betekent dat je ook gebruik kunt maken van screeningslijsten en de 
eHealthmodule van Therapieland. Omdat het een nieuwe manier van werken betreft, 
verzorgt Therapieland meerdere trainingen die je helpen met het succesvol implementeren 
van dit systeem. 
 
Minddistrict 
Kies je voor Minddistrict dan kies je automatisch voor eHealth & indicatie. Wanneer je dit via 
onze prijsafspraken doet bedraagt dit pakket € 0,17 p.p.p.q. 

23-12-2019: 
Aanvulling op deze nieuwsbrief, zie geel gearceerde tekst! 

https://mailchi.mp/d809fff1f06b/yvagzi8usj-2655741?e=%5bUNIQID%5d
https://gallery.mailchimp.com/55ae08648ae2afdaaeb9f4672/files/fe7fda4f-e426-47eb-8f68-713f1d84bf25/19.7.08_update_afbouw_Indigo.pdf


  

 

Hoe het werkt 
Wil je gebruikmaken van deze prijsafspraken? Laat het ons vóór 29 januari 2020  
(19 december) weten via a.vanderschaar@hzd.nu of bel naar 088 050 4000. Wij geven je 
interesse door aan Therapieland of Minddistrict en vervolgens neemt de betreffende 
leverancier contact met je op om een overeenkomst af te sluiten. Ook geef je zelf bij de 
zorgverzekeraar aan gebruik te willen maken van eHealth. 
 
Therapieland en minddistrict zijn bereid bij voldoende belangstelling (+10) om een 
demonstratie te geven in januari 2020. Mail even of je dit wilt: mailto:info@hzd.nu 
 
Heb je al een contract afgesloten met Therapieland maar wil je gebruik maken van de 
nieuwe korting? Dat is geen probleem; geef het even aan ons door. 

 

Vragen?  
Heb je vragen over dit bericht? Stuur gerust een mail naar info@hzd.nu of bel naar 088 050 
4000. 
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