
Therapeut 
 én ondernemer 
Vier tips voor een vliegende start van jouw praktijk



Je eigen praktijk: daar komt een hoop bij kijken

Voordat je begint…  
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Gefeliciteerd! Het starten of overnemen 
van een praktijk is een nieuwe stap in 
je carrière. 

Misschien heb je er jaren over gedroomd 
en besloten er nu écht voor te gaan. 
Of	het	is	een	logische	volgende	stap	die	
niet langer meer kon wachten. 

Wat je beweegredenen ook zijn, de 
beslissing	om	voor	jezelf	te	beginnen,	
is spannend. Het betekent dat je naast
therapeut, ook ineens ondernemer bent. 
Daar komen een heleboel zaken bij kijken 
waar je waarschijnlijk niet eerder mee 
te	maken	hebt	gehad.	Of	zaken	waar	je	
misschien	niet	meteen	aan	denkt	of	door	
de	hectiek	over	het	hoofd	ziet.	Daarom	
helpt Intramed je graag op weg. 

Dit whitepaper is speciaal geschreven 
om jou als startende praktijkhouder te 
informeren	en	te	inspireren.	Het	staat	vol	
met tips, ervaringsverhalen en handige 
informatie	om	ervoor	te	zorgen	dat	jij	een	
vliegende start kunt maken én dit succes 
kunt vasthouden. Lees je mee?

Je eigen praktijk: daar 
komt een hoop bij kijken!



Blijf je oriënteren en houd contact met 
de opleiders waar je vandaan komt. 
Vele hogescholen en universiteiten doen 
waardevol onderzoek naar ontwikkelingen, 
waarvan de resultaten openbaar zijn. 
Zeker voor starters kunnen er hele toepasbare 
uitkomsten tussen deze resultaten zitten.

Verdiep je in de regio waar je je wil gaan 
vestigen. Dat kan al heel gemakkelijk via de 
website van het CBS, waarstaatjegemeente.nl 
of allecijfers.nl.

Voordat je begint... 

https://www.waarstaatjegemeente.nl
https://allecijfers.nl
https://www.cbs.nl


Ontwikkel je netwerk en laat collegatherapeuten 
advies geven. Houd niet alle twijfels of struikel-
punten binnen de deuren van je eigen praktijk, 
maar ga eens bij elkaar te rade. Dit kan al heel 
laagdrempelig, bijvoorbeeld door je aan te sluiten 
bij een groep op Facebook of LinkedIn. 

Vergeet de online patiëntbeleving niet! 
Acht op de tien Nederlandse zorgconsumenten 
zoekt online naar oplossingen voor hun pijn-
klachten én oriënteert zich online bij het selecteren 
van hun zorgverlener. Er zijn maar weinig 
therapiepraktijken die zich online goed 
profileren. Hier kun je dus veel winst op behalen. 
Bekijk hier meer marketingtips.

Organiseer je praktijk zo dat je kunt blijven 
doen wat je leuk vindt. Dat houdt in dat je 
gestructureerd te werk gaat en keuzes maakt 
die goed onderbouwd zijn, bij voorkeur op 
basis van data. Hulp nodig? Wellicht is een 
cursus strategisch management iets voor je.

https://www.intramed.nl/marketingtips-paramedici/?utm_source=download&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=starters-alg
https://www.intramed.nl/cursussen/strategisch-management-met-intramed-3-dagen/?utm_source=download&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=starters-alg


Vier praktische tips voor 
een vliegende start...



Nu	je	de	knoop	hebt	doorgehakt	om	voor	jezelf	
te	beginnen,	wil	je	waarschijnlijk	het	liefst	zo	snel	
mogelijk je plannen verwezenlijken. Maar ook 
voor het starten van een eigen praktijk geldt: 
‘een goed begin is het halve werk’. De voor- 
bereidingstijd die hierin gaat zitten, wordt echter 
vaak onderschat. Kijk daarom goed naar wat  
realistisch is voor jouw situatie. Doe niets over-
haast en onderbouw beslissingen altijd met 
rationele	argumenten	of	data.

“Ondernemen is niet makkelijk. Het vergt uit-
houdings- en doorzettingsvermogen. Neem 
genoeg tijd om om je heen te kijken. Focus niet 
alleen op je eigen praktijk maar ook op de wijk 
waar je je wilt vestigen, de specialisatie die je 
gaat kiezen, de doelgroep waar jij je op wilt 
focussen en welke andere zorg er al in de regio 
wordt aangeboden.” 

Arjan Visscher, regioadviseur KNGF en project-
leider Juiste Zorg op de Juiste Plek

Praktische zaken
Een goede voorbereiding gaat verder dan het 
schrijven van een ondernemingsplan, de in- 
schrijving	bij	de	Kamer	van	Koophandel	of	het	
aanvragen van een AGB-code. Het omvat zaken 
die	op	papier	misschien	slechts	formaliteiten	
lijken, maar in de praktijk erg tijdrovend kunnen 
zijn. Tijdens het voorbereiden van het starten van 
je eigen praktijk, ben je ook nog aan het werk als 
therapeut. Veel van de zaken die je moet regelen 
en de bijkomende overleggen zullen daarom 
buiten werktijd plaatsvinden. Bij deze een aantal 
voorbeelden waar meer tijd in kan gaan zitten 
dan je wellicht had gedacht.

Hoe onderscheidend is jouw praktijk?
Veel praktijken lijken op elkaar. Er wordt een  
overvloed	aan	behandelingen	of	specialisaties	
aangeboden, waardoor ze maar weinig onder-
scheidend zijn. Uit onderzoek blijkt dat het voor 
zowel	cliënten	als	collega-zorgaanbieders	zoals	
huisartsen,	wijkverpleging	of	gemeentelijke	
instanties lastig is om te bepalen wanneer ze een 
bepaalde praktijk het best kunnen benaderen.  
Bedenk je dus goed wat jouw praktijk anders 
maakt dan anderen. Dit vergroot de kans dat 
cliënten	of	doorverwijzers	jouw	praktijk	kiezen	
voor de juiste redenen en je zo daadwerkelijk 
cliënten	ontvangt	met	klachten	die	passen	bij	
jouw aanbod. 

Onderschat de voor-
bereidingstijd niet
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Een geschikte praktijkruimte
Het vinden van een geschikte praktijkruimte kan 
een complexe zoektocht zijn. Je wilt natuurlijk op 
een prettige locatie zitten, bij voorkeur in de buurt 
van waar je doelgroep zich bevindt. Maar heb je  
al nagedacht over het rondkrijgen van de juiste  
vergunningen of contracten? En weet je al of het 
pand dat jij op het oog hebt wel een bestemmings- 
plan heeft dat aansluit bij jouw ondernemings- 
plannen? Ook moet je praktijk voldoen aan ver-
schillende inrichtings- en toegankelijkheidseisen. 
Dit gaat over zaken als bereikbaarheid, veiligheid, 
privacy en hygiëne. Wil je niet voor verrassingen 
komen te staan tijdens de zoektocht naar een ge-
schikte praktijkruimte? Houd dan dit soort zaken 
in je achterhoofd en doe vooraf goede research. 

“Het regelen van huur- of maatschapscontracten 
lijkt eenvoudig, maar daar ging bij mij al snel een 
jaar overheen. Overleggen en vergaderen moest 
naast ons reguliere werk gebeuren. Toen dit 
allemaal was geregeld, begon het pas echt: con-
tracten aanvragen bij zorgverzekeringen, aan de 
slag met de huisstijl en de website, en bedenken 
hoe ik tot mijn eerste klanten zou komen.” 

Niels Heemskerk, oprichter Fysio Plein West 

Zichtbaarheid
Een ander aspect dat je niet moet onderschatten, 
is de (online) zichtbaarheid van je praktijk.  
Hoe vinden cliënten straks hun weg naar jouw 
praktijk? Voor offline zichtbaarheid is het aan te 
raden je eigen netwerk in te zetten en langs te 
gaan bij regionale zorgverleners, doorverwijzers 
of samenwerkingsverbanden. Investeer ook in je 
online zichtbaarheid. Steeds meer mensen weten 
zelf – zonder verwijzing – de weg te vinden naar 
de zorg die ze nodig hebben. 

Een website met professionele uitstraling en 
goede vindbaarheid in Google kan het verschil 
maken in het beslissingsproces van jouw cliënt. 
Wanneer je je website vult met relevante content 
en de juiste termen gebruikt, zal je een hogere 
positie in zoekmachines realiseren, waardoor 
(potentiële) cliënten jou eerder vinden. Dit noem 
je ook wel Search Engine Optimization (SEO). 
Daarnaast kun je ook adverteren in zoek- 
machines, dit heet Search Engine Advertising 
(SEA). Hiermee kun je je specifiek op een 
bepaalde doelgroep richten en deze naar 
bepaalde pagina’s van je website leiden.

 6 marketingtips voor het krijgen  
 van meer (loyale) cliënten!

1. Focus je op één bepaald type cliënt. 
	 Kies	specifieke	doelgroepen	en	pas	 
	 je	boodschap	hierop	aan.
 
2.	 Zorg	voor	een	doordachte	en	uniforme	 
	 huisstijl.	Je	huisstijl	is	het	gezicht	van	 
	 de	organisatie.	Onderschat	deze	
	 impact	niet!

3.	 Denk	aan	je	online	zichtbaarheid.
	 Je	website	is	een	belangrijk	onderdeel
	 voor	de	online	vindbaarheid	en	
	 positionering	van	je	praktijk.	Zorg	dat	 
	 deze	feilloos	aansluit	bij	de	offline	
	 uitstraling.	

4.	 Vergeet	je	regionale	netwerk	niet.
	 Breng	regionale	zorgverleners	en	
	 andere	samenwerkingspartijen	in	kaart.

5.	 Adverteer	op	Google	voor	een	
	 vliegende	start.Verdiep	je	goed	in	de	 
	 mogelijkheden	en	ga	slim	om	met	
	 adverteren.

6.	 Zorg	voor	positieve	reviews.	Mensen	 
	 laten	zich	leiden	door	de	ervaring	van 
	 	anderen.	Verzamel	dus	vanaf	het	begin	 
	 positieve	reviews	van	je	cliënten.

Meer weten? Lees al onze marketingtips!

https://www.intramed.nl/gratis-praktijkwebsite/?utm_source=download&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=starters-alg
https://www.intramed.nl/marketingtips-paramedici/?utm_source=download&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=starters-alg


Bij het runnen van een praktijk komt ook een 
financieel	aspect	kijken.	Daarvan	ben	je	je	vast	al	
bewust en zodoende lijkt het opbouwen van een 
buffer	misschien	een	voor	de	hand	liggende	tip.	
Toch verkijkt men zich hier vaak op. Heb jij 
bijvoorbeeld al inzicht in wat de marge is van 
een	behandeling?	Hoewel	het	uurtarief	in	eerste	
instantie	misschien	best	hoog	lijkt,	kun	je	jezelf	
helaas niet te snel rijk rekenen. Naast vaste 
lasten zoals het betalen van de salarissen van 
medewerkers, de huur en verzekeringen, zijn er 
ook	strategische	of	beroepsspecifieke	zaken	
waarvoor je geld opzij moet zetten als je een 
gezonde onderneming wilt behouden.

Bijscholing
Denk bijvoorbeeld aan bijscholing om te (blijven) 
voldoen aan de eisen van de beroepsvereniging 
en het kwaliteitsregister. Als je voldoet aan  
de opleidingseisen van de Wet BIG, kun je je 
registeren voor het Kwaliteitsregister Paramedici. 
Iedere	vijf	jaar	is	herregistratie	nodig	als	je	in	dit	
register wilt blijven staan. Voor herregistratie 
worden bepaalde eisen gesteld aan actuele  
kennis en ervaring. Beoordeling vindt onder 
andere plaats op basis van het deelnemen aan 
bij- en nascholingen en aan het uitvoeren van 
deskundigheidsbevorderende activiteiten. Er 
zijn vaak kosten verbonden aan deze activiteiten 
en de uren die je hieraan kwijt bent, kun je niet 

inzetten voor behandelingen. Bereken daarom 
goed hoe groot deze kostenpost is, hoe je dit 
kunt	compenseren	of	wat	je	hiervoor	maande-
lijks opzij moet zetten.

“Intramed creëert structuur in ieders werkweek 
met overzichtelijke agenda’s en dossiers, waarin 
alle patiëntinformatie samengevoegd kan 
worden. Dat scheelt ons tijd, die we in de cliënten 
kunnen investeren. Een win-win situatie dus.” 

Robine Hekking, praktijkhouder De Kletsmajoor 

Vakantie en pensioen
Ook het uitbetalen van vakantiegeld en -dagen, 
het	opbouwen	van	pensioen	of	het	hebben	van	
een sociale regeling als je ziek wordt, zijn zaken 
die	je	zelf	dient	te	regelen	en	waar	je	dus	een	
bedrag voor opzij moet zetten. Doe je dit niet, 
dan kan dat voor problemen zorgen wanneer 
cliënten	onverhoopt	uitblijven	of	je	te	maken	
krijgt met onvoorziene kosten. 

Zorg daarom dat je alle mogelijke risico’s en 
bijbehorende kostenposten op een rijtje zet. 
Schakel waar nodig een adviseur in om je te 
helpen	bij	zaken	waar	je	zelf	niet	voldoende	
kennis	of	middelen	voor	in	huis	hebt.

Bouw financiële 
buffers op
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Nieuwe apparatuur, een groter pand 
of een extra collega? 
Waarschijnlijk heb je ook groeiambities met je 
eigen	praktijk.	Je	hebt	een	visie	in	je	hoofd	waar	
je naartoe wilt werken. Dat is goed, maar zorg 
dat	je	niet	verliefd	wordt	op	je	eigen	praktijk	en	
alle	ideeën	door	een	roze	bril	gaat	zien	terwijl	ze	
financieel	niet	haalbaar	zijn.	

“Bedenk bij iedere beslissing of deze ten goede 
komt aan je praktijk. Nieuwe apparatuur kan 
heel erg gaaf zijn, maar is een grote investering. 
Hetzelfde geldt voor het huren van een nieuwe 
ruimte of het aannemen van een extra collega. 
Ga je voldoende cliënten zien om deze 
investering daadwerkelijk terug te verdienen? 
Denk hier gestructureerd over na en zorg dat je 
een investering kunt verantwoorden, bij voorkeur 
op basis van data.”

Rinus van Bergeijk, eigenaar Feducon en directeur 
Gezondheidscentrum Goverwelle 

Neem	afstand	en	vraag	je	af	of	je	idee	daad-
werkelijk	goed	is	voor	je	praktijk	of	dat	het	enkel	
leuk	is	voor	jou,	je	collega’s	of	cliënten.	Ga	ook	
na hoe je deze investering uiteindelijk gaat
 terugverdienen.



Als	zorgverlener	kun	je	werken	met	of	
zonder contract met een zorgverzekeraar. Het is 
belangrijk om daar een weloverwogen keuze in 
te maken. Weeg de bijkomende voor- en nadelen 
af	en	beslis	wat	het	best	past	bij	jouw	praktijk	
en manier van behandelen. Kies je ervoor om te 
werken	met	een	contract?	Dan	is	het	handig	om	
een aantal zaken in de gaten te houden. 

Het verschilt namelijk per zorgverzekeraar hoe 
invulling wordt gegeven aan (nieuwe) contract-
afspraken.	Voor	nieuwe	praktijken	kan	het	zo	
zijn	dat	er	slechts	eens	per	(half)	jaar	of	kwartaal	
contracten	worden	afgesloten.	

Richtlijnen en kwaliteitseisen
Naast	deadlines	voor	het	afsluiten	van	contracten,	
stellen sommige zorgverzekeraars ook eisen aan 
de kwaliteit van zorg die je levert voordat ze met 
je in zee gaan. Denk bijvoorbeeld aan eisen op het 
gebied	van	innovatie	of	kwaliteit	van	jouw	praktijk.	
Ga	hiervoor	bij	jezelf	na:	waar	denk	ik	aan	als	ik	
aan	kwaliteit	denk?	Wat	wil	ik	daarmee	bereiken?	
Met name voor starters is het heel erg goed om 
deze	zaken	vanaf	het	begin	op	orde	te	hebben.	
Wie	continu	blijft	rondkijken,	ontwikkelen	en	
doorleren	geeft	al	blijk	van	kwaliteit.	Beslis	ook	
welk kwaliteitssysteem je wil gebruiken én hoe je 
dit gaat evalueren. Zorg dat je data borgt waaraan 
je	de	gewenste	kwaliteit	kunt	afmeten.	

Daarnaast stellen veel zorgverzekeraars ook de 
eis dat voldaan wordt aan de richtlijnen van de 
beroepsvereniging.	Check	daarom	altijd	vooraf	
het inkoopbeleid per zorgverzekeraar zodat je 
niet voor verrassingen komt te staan.

“Intramed is altijd in lijn met de regels van 
zorgverzekeraars en overlegt ook vaak met de 
beroepsvereniging. Daardoor hoeven we ons  
geen zorgen meer te maken over of we wel aan 
richtlijnen voldoen.”

Johan van den Broek, praktijkhouder Cesar 
in Beweging

Kies je er liever voor om zonder contract met een 
zorgverzekeraar	te	werken?	Ook	dan	moet	je	aan	
een aantal zaken denken. Allereerst moeten je 
cliënten	hiervan	op	de	hoogte	zijn.	Informeer	ze	
altijd	voorafgaand	aan	de	behandeling.	Realiseer	
je	ook	dat	cliënten	in	beginsel	rechtstreeks	aan	
jou	betalen	wanneer	je	geen	contract	afsluit	met	
een	zorgverzekeraar.	En	houd	in	je	achterhoofd	
dat je ook als niet-gecontracteerde zorgaanbieder 
verplicht bent om te voldoen aan NZa-regelgeving 
en richtlijnen van de beroepsvereniging. 

Check inkoopeisen 
zorgverzekeraar
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Een goed en betrouwbaar EPD kan je werk op 
verschillende manieren verlichten. Natuurlijk 
voldoet het aan wettelijke verplichtingen als de 
AVG en vergemakkelijkt een EPD het recht van 
cliënten	op	inzage	in	én	een	afschrift	van	hun	
dossier. Ook verwacht je dat een EPD de 
administratieve last verlaagt en zo bijdraagt aan 
een	efficiënte	praktijkvoering.	Daarnaast	wil	je	
een stabiel en betrouwbaar programma waarin 
het mogelijk is om te declareren naar zorg-
verzekeraars via VECOZO. Ook het verwerken 
van	retourinformatie	in	verband	met	afgekeurde	
declaraties	moet	gemakkelijk,	snel	en	efficiënt	in	
een	EPD	afgehandeld	kunnen	worden.	

“Door Intramed hebben we een sterk 
administratief systeem waar onze therapeuten 
en de administratieve afdeling erg tevreden 
over zijn. Daarnaast gebruiken we ook 
statistische modules waarmee we een efficiënte 
bedrijfsvoering kunnen realiseren en tegelijker-
tijd bedrijfsprocessen kunnen sturen.”

Jack	Frauenfelder,	praktijkhouder	
Fysiotherapie Wantveld 

Breng wensen in kaart
Breng	de	wensen	van	je	medewerkers	én	cliënten	
in kaart, zodat je een systeem kiest waar je 
optimaal gebruik van kan maken. Denk bijvoor-
beeld aan mogelijkheden als het instellen van 
standaardopties	voor	behandelplannen	of	

verslaglegging zoals Claudicatio en 
meetinstrumenten als de PSK, VAS, DRI, NRS 
en MRC. Maar ook het beheren van een online 
agenda,	het	automatisch	versturen	van	af-
spraakherinneringen om het aantal no-shows 
te minimaliseren, online kunnen werken en het 
houden van videoconsulten behoren tot de 
mogelijkheden van een EPD.

Kies een EPD waar je alle informatie uit
kunt halen en echt als klantvolgsysteem kunt 
gebruiken. Dat gaat verder dan alleen 
cliëntinformatie. 
Via Intramed kun je bijvoorbeeld heel makkelijk 
inzien hoeveel cliënten er uit een bepaald 
postcodegebied komen, welke klachten er het 
meest binnenkomen en hoeveel behandelingen 
er gemiddeld per klacht nodig zijn. Of welke 
huisarts of specialist het vaakst naar jou door-
verwijst. Dit soort zaken zijn heel waardevol, 
bijvoorbeeld voor het bepalen van de groei-
potentie van je praktijk.”

Rinus van Bergeijk, eigenaar Feducon en directeur 
Gezondheidscentrum Goverwelle

Kies een efficiënt elektro-
nisch patiëntdossier
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Kijk daarnaast naar de aanvullende service 
die	softwareleveranciers	van	EPD’s	aanbieden.	
Denk	aan	(online)	cursussen	of	webinars	om	het	
systeem snel onder de knie te krijgen, zodat je er 
direct	efficiënt	mee	aan	de	slag	kunt	zodra	je	de	
eerste	cliënten	behandelt.	Check	ook	de	bereik-
baarheid van het servicecentrum. Mocht je ergens 
niet uitkomen, dan is het belangrijk dat je snel 
terecht kunt voor hulp. 

Bedrijfsvoering en managementinformatie
Waar een EPD voor een therapeut vooral draait 
om	patiëntinformatie,	kan	het	voor	een	praktijk-
houder ook dienen als klantvolgsysteem. 
De betere EPD’s kunnen je bovendien veel 
managementinformatie	bieden	en	je	zo	strate-
gisch ondersteunen. Denk aan zaken als de in- en 
uitstroom	van	cliënten,	het	behandelgemiddelde	
en de omzet. 

Ook kan een EPD uitkomst bieden voor 
gestructureerde dataverzameling, bijvoorbeeld 
voor	een	patiënttevredenheidsonderzoek.	Zo	kun	
je met een goed EPD op ieder moment inzien hoe 
jouw praktijk ervoor staat en op basis daarvan 
beslissingen nemen. Hiermee til jij jouw praktijk-
voering gemakkelijk naar een hoger niveau.

“Doordat Intramed echt een alles in één op-
lossing biedt, hebben we nog maar weinig andere 
tools nodig. Zo zijn we bijvoorbeeld met één druk 
op de knop in staat om een beveiligde mail te 
sturen naar een huisarts. En het sturen van een 
afspraakherinnering naar patiënten gaat zelfs 
automatisch. Deze reminders helpen het aantal 
no-shows laag te houden, dus het is heel fijn dat 
dit vanzelf gaat.”

Ariane Faas, directeur en klinisch psycholoog 
bij Faas Psychologie



Checklist
  

Ondernemingsplan 

 Inschrijving KvK

 Inschrijving BIG-register

 Aanvragen AGB-code 

 Aansluiting VECOZO

 Inschrijven kwaliteitsregister

 Lidmaatschap beroepsvereniging

Geschikte praktijkruimte

 Bestemmingsplan

 Vergunningen

 Inrichtings- en toegankelijkheidseisen

	 Huur-	of	koopcontract

Vindbaarheid

	 Samenwerkingsverbanden	en	-afspraken,		 	

 zorgverleners, doorverwijzers 

 en eigen netwerk

 Goede vindbaarheid in Google  

	 (SEO	&	SEA)	en	een	professionele	 

	 website	met	relevante	informatie

 
  

Buffer opbouwen

 Vaste lasten in kaart brengen

	 Beroepsspecifieke	ontwikkelings-	

	 of	kwaliteitseisen	

 Verzekeringen, vakantiedagen,  

 pensioen, onvoorziene kosten

	 Financiële	onderbouwing	voor	investeringen

Check inkoopeisen zorgverzekeraar

 Deadline contractering

 Kwaliteitseisen

EPD en praktijksoftware

 Wettelijke verplichtingen

	 Werken	conform	richtlijnen	van	je	

 beroepsvereniging

 Koppelingen met landelijke partijen 

 als VECOZO en Zorgdomein

 Administratieve last en wensen medewerkers 

 Aanvullende service en bereikbaarheid 

 Beschikbare managementtools

Natuurlijk staat het bieden van kwalitatieve zorg voorop wanneer je je eigen praktijk start. Daarmee ben 
je	er	als	ondernemer	echter	nog	niet.	Er	gaat	een	hoop	tijd	zitten	in	zaken	als	oriëntatie,	voorbereiding,	
vergaderen,	het	rondkrijgen	van	contracten	en	het	doorhakken	van	knopen	wat	betreft	je	praktijkvoering.	
En dat terwijl je waarschijnlijk tegelijkertijd nog aan het werk bent. Wie zich niet wil verliezen in alle hectiek, 
moet het overzicht weten te behouden en overwogen keuzes kunnen (blijven) maken. In onderstaande 
checklist	staan	de	tips	van	dit	whitepaper	nogmaals	overzichtelijk	weergeven.	Heb	je	behoefte	aan	meer	
ervaringsverhalen?	Lees	ze	op	onze	website. 

Conclusie 

https://www.intramed.nl/klantverhalen/?utm_source=download&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=starters-alg


Meer informatie

www.intramed.nl 
info@intramed.nl
0182	–	621	191

Postadres

Intramed B.V.
Postbus 175 
2740 AD Waddinxveen

Bezoekadres

Convenient B.V.
Noordkade	94
2741 GA Waddinxveen




