Factsheet:

SMS Afspraak Herinnering Service

Wat betekent de SMS Afspraak Herinnering Service
voor u?

“Klantvriendelijke
dienstverlening aan
uw patiënten”

Met de ‘SMS Afspraak Herinnering Service’ is het eenvoudig voor
Medicom-praktijken om snel een betrouwbare en efficiënte
afspraakherinnering service op te zetten. SMS Afspraak Herinnering
Service is een combinatieproduct van PharmaPartners en een SMS
leverancier.
De SMS Afspraak Herinnering Service is een volledig online
platform, wat naadloos gekoppeld wordt aan uw Medicom
systeem. Door middel van extractie van agenda en
patiëntgegevens (06-nummers) die met uw toestemming dagelijks
door PharmaPartners aan uw SMS leverancier worden aangeleverd,
kunnen volledig automatisch afspraakherinneringen worden
verstuurd.

Begeleiding
Indien u interesse heeft in de SMS-service, neemt PharmaPartners
contact met u op om de mogelijkheden van dienst en
implementatiebegeleiding toe te lichten.

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Volledig instelbare SMS teksten naar de specifieke wensen van
uw praktijk.
Flexibele verzendregels, zowel aantal dagen voor afspraak als
tijd van verzenden instelbaar per praktijk.
Vermindering van het aantal ‘no shows’ door de zeer hoge
attentiewaarde van een SMS herinnering.
De service zorgt ervoor dat patiënten niet op het verkeerde
tijdstip op de praktijk staan.
Klantvriendelijke dienstverlening aan uw patiënten.
Kortere wachtlijsten door efficiënter gebruik tijd.
Geen onnodige voorbereiding van afspraken die niet doorgaan.
Voordeliger dan versturen van brieven of telefonisch contact:
geen handmatige handelingen.
Frequent overzicht in de printmanager van patienten welke een
afspraak hebben maar geen 06 nummer in de stamgegevens
hebben vastgelegd.
Mogelijkheid “opt-out” in te stellen bij patienten die geen
berichten willen ontvangen.
Afspraken die gemaakt zijn via MijnGezondheid.net of de
webstekker kunnen indien gewenst uitgesloten worden voor
het versturen van een SMS.

Investering
•

Eenmalig:
Voor de eenmalige inventarisatie en inrichting van de vrij te
geven agenda’s en spreekuren wordt een investering van
€165,00 per praktijk gevraagd (exclusief eventuele instelkosten
SMS leverancier).

•

Periodiek:
Huisartsherinnering komt in totaal op 25 euro per fte per
kwartaal, exclusief btw en exclusief de kosten per
verstuurde SMS.

Aanvullende diensten
Aanvullend kunt u aan een specifieke doelgroep SMS berichten
versturen. Meer informatie kunt u opvragen via consultancyhz@
pharmapartners.nl.

Leveranciers
U dient zelf een contract af te sluiten met een leverancier welke u
SMS berichten kan leveren. Wij hebben op dit
moment koppelingen met de volgende leveranciers:
•

•

•

HuisartsHerinnering
een product van Apotheek Partners
Contactpersoon: Manon Likkel
Tel. +31 20 820 8951
https://huisartsherinnering.nl
Informaxion
Contactpersoon: Ian de Groote
Tel. +31 23 554 6777
https://www.sms-services.nl/medicom/
Spryng
Contactpersoon: Marc Rottinghuis
Tel. +31 20 770 3005
www.spryng.nl

Mocht u een andere leverancier hebben dan horen wij dat graag
en kunnen wij de mogelijkheden van een koppeling vrijblijvend
bekijken.

Vragen?
Heeft u vragen over deze dienst? Neem dan contact op met de
consultants van Medicom via consultancyhz@pharmapartners.nl.

“Verminder het aantal
no shows door de
hoge attentiewaarde
van een SMS
herinnering”

Meer informatie:
consultancyhz@pharmapartners.nl
www.pharmapartners.nl

PharmaPartners
Wilhelminakanaal Zuid 110A
4903 RA Oosterhout
088 - 688 88 88
huisartsenzorg@pharmapartners.nl
www.pharmapartners.nl

