Over TelePsy
TelePsy biedt een gebruikersvriendelijke applicatie voor diagnostiek en ROM in de geestelijke gezondheidszorg.
Wij hebben de meest gebruikte, voor het Nederlands taalgebied gevalideerde en genormeerde vragenlijsten
gedigitaliseerd en in onze applicatie ingebouwd. Voor vrijwel alle probleemgebieden hebben wij vragenlijsten
beschikbaar. TelePsy is een van de meest voordelige ROM portalen en wordt naar volle tevredenheid ingezet
door een groot aantal instellingen en praktijken. TelePsy is door de NVvP beoordeeld als beste testapplicatie
van Nederland, op basis van gebruikersvriendelijkheid, functionaliteit en prijs.
Naast een portaal voor diagnostiek en ROM biedt TelePsy een online screeningsmodule ter verbetering van de
zorgindicering. In verband met de invoering van de Basis GGZ in 2014 heeft Bureau HHM in opdracht van het
ministerie van VWS een verwijsmodel ontwikkeld. TelePsy heeft dit verwijsmodel gedigitaliseerd en
ingebouwd, zodat het systeem op basis van de indicaties uit de screening automatisch bepaalt welk echelon en
zorgzwaarte het meest passend is (o.a. Gespecialiseerde GGZ, of Generalistische Basis GGZ Kort, Middel,
Intensief of Chronisch). Het gebruik van online screeningsmodules en objectieve triage, zowel in de
huisartspraktijk als in de GGZ, wordt steeds meer gestimuleerd en is één van de speerpunten binnen de Basis
GGZ. TelePsy loopt in deze ontwikkeling voorop.

Voordelen











Een van de meest voordelige ROM portalen van Nederland;
Door de NVvP beoordeeld als meest gebruikersvriendelijk;
Uitgebreide testotheek;
Geen aparte licentieovereenkomsten met testuitgevers;
Aanlevering SBG;
Training over het algemeen niet nodig (indien gewenst wel mogelijk);
Koppeling met verschillende EPD systemen;
Maatwerk mogelijk (o.a. lay-out applicatie, tekst uitnodigingsmails, etc.);
Screeningsmodule volledig ingericht op Basis GGZ (optioneel);
Aanvullende functionaliteiten, waaronder een koppeling met huisartssystemen t.b.v.
consultatiefunctie en een verslaggenerator (optioneel).

Kosten
Bij TelePsy zijn de kosten overzichtelijk en volledig transparant. Wij werken niet met pakketten, abonnementen
of aansluitkosten. U betaalt voor wat u verbruikt. Er geldt een minimaal basisbudget van € 240,- per jaar;
kosten buiten het basisbudget worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.
Vrijgevestigde leden van de NVGzP ontvangen een korting van 25% en betalen € 1,09 per afname (normaal €
1,45) + eventuele licentiekosten van de betreffende test. Een ROM traject kan dus al vanaf € 2,18 per cliënt!
Kosten van een koppeling met een EPD (optioneel) bedragen € 95,- eenmalige aansluitkosten en € 95,jaarlijkse licentie. Kosten van een training (optioneel) bedragen € 125,- per deelnemer. Deze kosten kunnen
desgewenst binnen het basisbudget worden verrekend.
NB: alle genoemde kosten zijn exclusief BTW.

Aanmelden
Aanmelden kan heel eenvoudig door een licentieovereenkomst aan te vragen via
www.telepsy.nl/aanmelden_ggz_software.Bent u reeds gebruiker van ons systeem, dan kunt u via dezelfde link
uw gegevens wijzigen.

