CooL@Visiom

Modules voor de leefstijlcoach

Contractering
via Visiom

Basis:
Inhoud &
samenwerking

Zorgdomein
registratie

Vital 10 online
programma
deelnemers

Vital 10
administratie
en registratie

leefstijlcoaching@visiom.nl
leefstijlcoaching.com/coolprogramma

Inhoud & samenwerking

€ 90,00 / mnd excl. btw

Uitgewerkt programma
Materialen deelnemers, incl. 24 werkboeken per jaar (meer in te kopen tegen kostprijs)
Inhoudelijke back-up en intervisie met ervaren collega's
Korting op en inspraak in relevante geaccrediteerde scholing
Doorontwikkeling programma en materialen voor toekomstbestendig werken
€ 14 korting per maand bij gebruik van compleet Vital10 pakket

Vital 10 administratie en registratie

€ 29,00 / mnd excl. btw

Registratie deelnemers: elektronisch patiëntendossier en afsprakenagenda
Deelnemers kunnen resultaatmeting vooraf invoeren en doorzenden naar ELI en RIVM
gaat automatisch en geanonimiseerd
Declaratiebestanden genereren t.b.v. zorggroep,Visiom óf zelf declareren

Vital 10 Health Portal deelnemers

€ 40,00 / mnd excl. btw

Persoonlijke gezondheidsomgeving met agenda, opdrachten, informatie en filmpjes
Deelnemers krijgen reminders voor vragenlijsten, afspraken, bijeenkomsten en
opdrachten
Chatfunctie en loggen van contact (hoeveelheid contacttijd meetbaar)
Challenges & punten sparen
Alle inhoud sluit aan bij het CooL@Visiom programma

Zorgdomein registratie

€ 12,50 / mnd excl. btw

Vermelding op Zorgdomein, het verwijssysteem dat gebruikt wordt door het grootste
deel van de huisartsen
Iets voordeliger dan zelf regelen

Contractering via Visiom

opstart € 75 - € 10,00 / mnd excl. btw

Visiom contracteert het CooL programma met alle zorgverzekeraars die met
zorgaanbieders contracteren
Je CooL activiteiten worden voor je gedeclareerd en het geld wordt een-op-een naar je
doorgestort

Welke modules passen bij jou?
Contracteert de zorggroep in jouw regio CooL? Dan sluit je daar aan en heb je de
modules Contractering en Zorgdomein niet nodig
Contracteert de zorggroep niet? Dan kun je kiezen of je zelf contracteert of dat je je
laat ontzorgen met de modules Contractering en Zorgdomein
In alle gevallen is Inhoud & samenwerking de basis voor aansluiting bij CooL@Visiom
versie 4 augustus 2021

