Licentie
Curavista eHealth platform
www.gezondheidsmeter.nl

Interactie met patiënt
Multi-modulair
Multidisciplinair | Transmuraal
Individueel Zorgplan | PROMs
Koppelbaar | Onafhankelijk
Responsive Design
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Prijslijst per 1-7-2015

Aan het gebruik van het platform zijn vaste en variabele kosten verbonden. De vaste kosten bestaan uit
een basisabonnement op het platform en een abonnement per module. Een module kan op maat
gemaakt zijn of Plug&Play.
Vaste licentie kosten:
De basis licentie om aan te sluiten op Curavista eHealth bedraagt:

2.500 euro per jaar voor een instelling

1.500 euro per jaar voor een apotheek

250 euro per jaar voor een huisarts normpraktijk
 30.000 euro per jaar bij een landelijk register/studie
Per module zijn er aanvullende licentiekosten:

2.500 euro per jaar voor een instelling

1.500 euro per jaar voor een apotheek

250 euro per jaar voor een huisarts normpraktijk
 30.000 euro per jaar bij een landelijk register/studie
Er zijn een aantal Plug & Play modules die Curavista zonder aanvullende licentiekosten ter beschikking
stelt en centraal onderhoudt.
Geen aanvullende licentiekosten
Astma
CVRM / bloeddruk
COPD
Depressie
Diabetes
Hartfalen
Kwetsbare ouderen
Pijncoach
Plasklachten
Stoppen met Roken Stivoro

Aanvullende licentiekosten
Alzheimer / Dementie
Apneu / OSAS
Bipolaire Stoornis
BijKanker IKNL
Borstkanker
Colitis Ulcerosa
Ziekte van Crohn
Cystic Fibrose
Instellen insuline
Herpes Zoster
Hoofdpijn / migraine
Idiopathische Longfibrose

Variabele kosten
Abonnement per basis PGD (zonder modules)
Abonnement per basis PGD + één of meer modules
(er geldt een staffel naar 9,95 bij meer dan 500 patiënten)

MS
Neurosarcoïdose
Niercelkanker
Osteoporose
Pijn bij kanker
Chronische pijn
preConsult
Reflux Oesophagitis
Reuma
Teledermatologie
Therapienter
Ziekte van Parkinson
Eigen module

3,00
14,95

Het basis PGD kan onbeperkt worden uitgebreid met één of meer modules met eigen behandelteams.
Bij de activatie van een eerste zorgmodule wordt het basis abonnement verhoogd naar 14,95 (met een
staffel naar 9,95). Bij activatie van een tweede module binnen het PGD zijn er geen extra kosten.
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Toelichting op abonnementskosten

Toelichting vaste licentie kosten (gebaseerd op instellingstarief):
Het vaste bedrag is uit de volgende componenten opgebouwd:
1. Beveiliging en operations. Het operationeel beschikbaar stellen, updaten van het hele platform incl.
security en licenties cf Norea en NEN7510.
2. Helpdesk basis. Op de helpdesk is één persoon aanspreekpunt. Zo biedt de helpdesk adequate
ondersteuning met kennis van de klant.
3. Projectmanagement. Naast de eerste-lijns servicedesk is er een getrainde projectmanager, die de
klant kent en verantwoordelijk is voor de voortgang.
4. Algemene ontwikkelkosten. ICT verandert snel. Het platform wordt pro-actief doorontwikkeld. Het
betreft hier dus géén inhoudelijk maatwerk voor de module zelf.
Toelichting vaste kosten abonnement per module (gebaseerd op instellingstarief):
Het vaste bedrag is uit de volgende componenten opgebouwd:
1. Helpdesk basis. Op de helpdesk is één persoon aanspreekpunt voor het project en per behandelteam.
Zo biedt de helpdesk adequate ondersteuning met kennis van project.
2. Projectmanagement. Naast de eerste-lijns servicedesk is er een getrainde projectmanager, die project
kent en verantwoordelijk is voor de voortgang.
3. Algemene ontwikkelkosten module. ICT verandert snel. Het platform wordt pro-actief
doorontwikkeld i.s.w. met de opdrachtgever.
Toelichting variabele kosten PGD:
Het variabele bedrag per PGD is uit de volgende componenten opgebouwd:
1. 1ste lijns servicedesk voor technische vragen, niet medische vragen. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen tussen 8.30-17.00 en per e-mail.
2. 24/7 beschikbaarheid van het patiënt dossier
3. 15 jaar bewaartermijn.
4. Indien een zorgmodule wordt afgenomen: centraal onderhoud inhoud van de module
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