Werkwijze installaties HIS koppeling met ZorgDomein
Maart 2014

De Servicedesk van ZorgDomein maakt een account aan voor de huisartsenpraktijk om gebruik te kunnen maken
van de applicatie ZorgDomein. In sommige gevallen vraagt ZorgDomein een koppeling aan bij de HIS leverancier
van de huisarts. ZorgDomein voert (deels) de installatie op afstand uit. Soms wordt er een actie van een HIS
leverancier of een hosting partij verwacht.
ZorgDomein brengt voor de installatie en het gebruik van deze koppeling geen kosten in rekening. Enkele HIS
leveranciers en hosting partijen brengen hiervoor, soms wel kosten bij de huisarts in rekening, te weten:


CGM rekent voor HetHIS/Mira onderhoudskosten van €195,- per praktijk per jaar. Eenmalige kosten zijn
komen te vervallen. Hiervoor wordt vooraf geen offerte verstuurd.



Futec (o.a. MicroHis) brengt alleen periodieke kosten in rekening. Het gaat dan om €2,50 per maand per
aanmelding (omdat wij per praktijk aanvragen is dat per praktijk), zolang men gebruik wil maken van
ZorgDomein of contractduur. Hiervoor wordt niet vooraf een offerte gestuurd door Futec. Eenmalige kosten
zijn komen te vervallen.



RAM-IT (o.a. MicroHis) brengt kosten in rekening. Het gaat om een bedrag van €3,50 per maand. Dit
loopt gelijk met de resterende looptijd van het contract, dus varieert van een aantal maanden tot max. 3
of 5 jaar. Eenmalige kosten circa €30,00 kunnen worden doorberekend als resterende looptijd minder dan
een jaar is en hangen af van het aantal maanden in dat geval.



Danthas (MicroHis / OmniHIS / ZorgDossier) brengt eenmalig een bedrag van circa €45,- in rekening
op basis van nacalculatie. Geen verdere kosten per maand, onderhoud van de koppeling zit al bij het
contract in.



Cobbler (o.a. MicroHis) brengt voor de installatie 1 uur in rekening dit wordt betaald vanuit een
afgesloten abonnement. Voor de ASP omgeving wordt er elke maand een aanvullend abonnement van
€10,- in rekening gebracht voor de koppeling

ZorgDomein ziet er op toe dat de activiteiten aan de HIS-kant tijdig worden gerealiseerd zodat de installatie door
ZorgDomein kan worden voltooid. Tijdens het aanmaken van een ZorgDomein account worden eventuele
openstaande koppeling-acties geverifieerd met de HIS leverancier, om te voorkomen dat de werking van
ZorgDomein op de betreffende dag niet geactiveerd is.

