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Op 1 januari 2022 treedt het
zorgprestatiemodel in werking
wat resulteert in Eenvoudige

regels en duidelijke
rekeningen … … hééél veel

rekeningen!

AANMANING

AANMANING

AANMA
NING

AANMAN
ING

NNOOTTAA

%

%

!

Ervaren helpdesks: Zo hoeft u zelf niet meer
met uw cliënt in gesprek over rekeningen…

… en zo kunt u zich focussen op het
leveren van zorg aan uw cliënt

Minder tijd besteden aan uw
administratie Infomedics ondersteunt
u met meer dan alleen uw rekeningen
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WIJ ZORGEN DAT NIET BETAALDE
rekeningen ALSNOG WORDEN VOLDAAN

VIA ONS INCASSOTRAJECT

In het klantportaal heeft
u uw declaraties DIRECT

BETAALD EN REALTIME INZICHT
IN UW OMZETCIJFERS

Klantexpert teams helpen
u met elke vraag rondom het

facturatieproces

Ervaren zorgconsumentendesk
neemt alle vragen en klachten over

rekeningen voor u uit handen

Infomedics staat bekend om het
afhandelen van zorgdeclaraties en
wordt door zorgconsumenten al jaren
gezien als EEN betrouwbare partij

Schakel infomedics IN
voor een gestroomlijnd
facturatieproces en een
lager debiteurenrisico

onze zorgconsumentendesk
zit natuurlijk ook klaar voor

vragen van uw cliënten
over incasso's
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eenvoudig declareren: Altijd de
juiste rekeningen verstuurd

Laat u Ontzorgen door infomedics

Focus op zorg:
ook in 2022
De komst van het zorgprestatiemodel zorgt voor
veel veranderingen binnen de GGZ, wellicht ook
voor u. Met Infomedics kiest u voor zekerheid in
tijden van verandering. Door onze jarenlange
ervaring in de zorg kunnen wij u met meer ontzorgen
dan enkel een gestroomlijnd facturatieproces.

• Altijd de juiste rekeningen verstuurd
• Ervaren zorgconsumentendesk
• Geen vragen meer over rekeningen
• Direct inzicht in uw omzetcijfers

• Inclusief uitbesteden incassotraject
• Geen of lager debiteurenrisico
• Minimale tijd kwijt aan administratie
• Focus op de zorg van uw cliënt

Met Infomedics …

Voor zowel gecontracteerdeals ongecontracteerde zorg


