
  

  

 

 

 Maatwerkprotocollen, april 2018 

Maatwerkprotocol  

 

Heeft u de behoefte om specifieke gegevens voor uw huisartsenpraktijk, 

geïntegreerde eerstelijnszorginstelling (GEZ) of zorggroep te registreren? Dan 

kunt u maatwerkprotocollen laten ontwikkelen en onderhouden door Health 

Base. Met maatwerkprotocollen kunt u aanvullend op de standaardprotocollen 

specifieke gegevens registreren voor bijvoorbeeld chronische zorg, COPD, GGZ, 

CVRM en diabetes. Maar Health Base kan ook voor andere (chronische) ziekten 

maatwerkprotocollen maken. 

Tarief 
Wij ontwikkelen uw maatwerkprotocol voor Medicom (op basis van nacalculatie) voor € 

125,00 per uur, excl. btw. Daarna rekenen wij voor onderhoud (totaalprijs voor al uw 

maatprotocollen):  

 1-5 maatwerkprotocollen: € 125,00 (excl. btw) per jaar 

 6-10 maatwerkprotocollen: € 225,00 (excl. btw) per jaar 

 >10 maatwerkprotocollen: € 300,00 (excl. btw) per jaar 

 

Onder het onderhoudstarief vallen: 

 aanpassingen naar aanleiding van wijzigingen in de NHG-standaarden 

 kleine aanpassingen (eenmaal per jaar) op verzoek 

 

Aanvraagprocedure 
Wanneer u een maatwerkprotocol aanvraagt, doorloopt u een vaste procedure: 

 

1. Uw zorggroep levert Health Base een voorstel voor het maatwerkprotocol. 

2. Health Base brengt uw behoeften in kaart en maakt een inschatting van het 

aantal benodigde uren.  

3. U ontvangt een offerte en het contract van Health Base. Bij akkoord start Health 

Base met het ontwerp. 

4. Wanneer het maatwerkprotocol klaar is, kunt u het in gebruik nemen vanaf de 

eerstvolgende maandelijkse Taxe-uitlevering. 

 

Let op:  

 De contractduur is minimaal één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. 

 Elk maatwerkprotocol is beschikbaar voor alle Medicom-gebruikers. Onderdeel van 

de offerte is dat er geen exclusiviteit geldt voor maatwerkprotocollen.  

 Wilt u het onderhoud op een protocol stopzetten? Dan dient u dit schriftelijk te 

melden.  

 

Onderhoud  
Kleine wijzigingen zoals het toevoegen of verwijderen van elementen voert Health Base 

kosteloos uit. Indien meer dan de helft van het bestaande protocol gewijzigd moet 

worden, ontwerpt Health Base het protocol opnieuw volgens de aanvraagprocedure.  

Wijzigingen zijn beschikbaar na de eerstvolgende Taxe-uitlevering. 

 

Aanvragen?  
Neem dan contact op met Health Base, telefoon 030 740 03 60, of e-mail 

protocollen@healthbase.nl.  


