
 
 
Softwareleveranciers 

Software is onmisbaar voor de praktijkvoering. Het ondersteunt logopedisten bij het logopedisch 

handelen. Omdat de NVLF de ontwikkeling van goede softwarepakketten belangrijk vindt houdt het de 

softwareleveranciers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen: zoals nieuwe richtlijnen, logopedische 

standaarden, ICF-logopedie of de kwaliteitstoets. De vereniging verzoekt de leveranciers regelmatig 

om nieuwe onderdelen in de software in te bouwen. De NVLF werkt niet met keurmerken voor 

softwareleveranciers. De leveranciers die aan de gestelde eisen van de NVLF voldoen, worden aan 

de leden bekend gemaakt. 

 

Deze eisen zijn onder meer: 

 Programma van Eisen logopedie 

 Paramedische standaard Vektis 

 Inbouw richtlijnen beroepsvereniging 

 Inbouw kwaliteitstoets 

 

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg 

Per 1 juli 2020 wordt de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg 

(Wvpz), en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht zijn. Dit houdt 

onder meer in dat patiënten kosteloos recht hebben op online inzage in het medisch dossier, alsook 

hiervan een digitaal afschrift te krijgen.  

Per softwaresystemen wordt hieronder weergegeven welke leverancier  de mogelijkheid voor inzage 

dossier en afschrift digitaal afschrift al ingebouwd heeft. 

 

Wanneer de NVLF signalen krijgt dat een leverancier niet aan de eisen voldoen, wordt de naam van 

de lijst gehaald. Softwareleveranciers van logopedische systemen die aan de eisen voldoen: 

 

Careweb 
www.careweb.nl 
info@careweb.nl 
030 - 251 8411 
 
Wvpz: 
Het is binnen Careweb 
mogelijk voor cliënten om 
inzage in het dossier te krijgen. 
Ook kan de zorgverlener een 
digitaal afschrift uit het systeem 
halen. 
Careweb implementeert de 
wet, in het bijzonder de WGBO 
en de AVG en we beveiligen de 
informatie conform de 
NEN7510. 
 

Curasoft 
www.curasoft.nl 
secretariaat@idt.eu 
0900 – 287 27 638 
 

Evry 
www.evry.nl 
helpdesk@evry.nl 
070 – 777 10 08 
 
Aangesloten bij Nivel 
Zorgregistratie 

Fairware 
www.fairware.nl 
info@fairware.nl 
053 – 4365030 
 
Aangesloten bij Nivel 
Zorgregistratie 
 
Wvpz: 
WinMens is een offline 
applicatie, online inzage is niet 
mogelijk. 

Frenzs b.v. 
www.frenzs.nl 
info@frenzs.nl 
085 – 773 14 74 

Fysiomanager 
www.fysiomanager.nl  
info@fysiomanager.nl  
051 - 368 38 87 
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Bij verzoek om inzage kan de 
logopedist een digitaal afschrift 
overhandigen aan de patiënt. 
 

De Heer software 
www.deheer-software.nl 
verkoop@deheer-software.nl 
0184-491 700 

GeriMedica BV / Ysis 
www.gerimedica.nl 
support@gerimedica.nl  
020-2050988 

Wvpz: Online inzage kan door 
bijvoorbeeld naast de 
logopedist te gaan zitten, 
waarbij de logopedist Ysis 
open heeft. Daarnaast biedt 
Yris de mogelijkheid voor de 
patiënt om een deel van zijn 
dossier eenvoudig zelf in te 
zien. Een afschrift van het 
dossier kan d.m.v. het 
downloaden van het dossier. 
Deze pdf kan dan via een 
veilige weg naar de patiënt 
gestuurd worden. 

Yses is nog bezig met inzage 
in welke gebruiker wanneer 
inzage heeft gehad in welk 
dossier. Dit overzicht kan dan 
bijvoorbeeld met de uitdraai 
van het dossier worden 
meegestuurd. 

IGCN Automatisering B.V. 
www.igcn.nl 
info@igcn.nl 
030 – 634 22 44 

Inno3D 
www.inno3d.nl 
info@inepd.nl 
(0)174 78 52 63 
 
Aangesloten bij Nivel 
Zorgregistratie 

Intramed 
www.intramed.nl 
info@intramed.nl 
0182 – 621 107 
 
Aangesloten bij Nivel 
Zorgregistratie 
 
Wvpz; laatste toepassingen 
worden uitgewerkt. Deels is 
digitale inzage in dossiers al 
mogelijke. 
 

James Software b.v.  
www.james-software.nl 
info@james-software.nl 
088 -752 72 01 
 
 
 
 
Wvpz: 
Gereed, AVG per 1 juli 2020. 

Logicdata 
www.logicdata.nl 
info@logicdata.nl 
070 – 415 25 83 

Madeware / Medikat 
www.madeware.nl 
info@madeware.nl 
030 – 656 06 72 
 

MijnLogopedieDossier  
www.mijnld.nl 
sales@mijnld.nl 
085 - 40 141 77 
 
Aangesloten bij Nivel 
Zorgregistratie 

Prosoftware 
www.prosoftware.nl 
info@prosoftware.nl 
078 - 711 21 04 
 
Aangesloten bij Nivel 
Zorgregistratie 
 
Wvpz: 

WINBASE/INCURA 
www.winbase.nl 
info@winbase.nl 
088 - 946 2273 
 
Aangesloten bij Nivel 
Zorgregistratie 
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Hiervoor  kunnen de 
logopedisten gebruik maken 
van het Patiëntportaal. Dit biedt 
ook de mogelijkheid voor de 
zorgaanbieder om documenten 
te delen met de patiënt, zoals 
bijvoorbeeld een digitaal 
afschrift van het totale dossier. 
 

Wvpz; Incura voldoet aan de 

wetgeving. 

 


