
                                                                                                                                               
 

 

MijnDiad Praktijkadministratie  

speciaal ontwikkeld voor praktijken; afspraken inplannen, cliëntendossiers bijhouden, 

factureren. Je bent AVG-proof, je bent minder tijd kwijt en je hebt een professionele 

uitstraling naar jouw klanten! 

Goede beveiliging van klantgegevens 

De praktijksoftware zorgt voor een adequate beveiliging van de gegevens. Alle gegevens 

worden opgeslagen in een datacentrum in Nederland. De toegang is beveiligd met twee-

staps-verificatie waardoor je alleen toegang krijgt tot de praktijksoftware middels een app 

op je telefoon. 

Daarnaast blijf je als therapeut eigenaar van alle gegevens, de afspraken hierover 

worden gemaakt middels een verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie over hoe 

MijnDiAd omgaat met de beveiliging van de gegevens, lees het volgende 

artikel: Beveiliging en privacy 

 

Goede backup van klantgegevens 

Doordat MijnDiAd een online programma is zorgt MijnDiAd voor een backup van jouw 

gegevens. Mocht er een keer iets misgaan, dan kan MijnDiAd ondersteunen bij het 

terugzetten van de juiste gegevens. Zo heb je hier zelf geen omkijken naar. 

 

Eenvoudig factureren en meer financieel inzicht 

De praktijkagenda vormt direct de basis voor de factuur. Door de juiste behandelingen 

met bijbehorende tarieven in te stellen heb je direct de basis voor de factuur. Je maakt 

met één druk op de knop een factuur vanuit het consult of je maakt periodiek een 

verzamelfactuur voor de cliënten.  

Betalingen via overboeking, iDEAL, PIN of contant registreer je makkelijk in MijnDiAd. 

Ook je kosten kun je bijhouden in MijnDiAd. Hierdoor heb je de basis voor je 

boekhouding en tevens altijd actueel inzicht in de financiën van jouw praktijk. 

 

Duidelijke en complete klantdossiers 

Met MijnDiAd praktijksoftware heb je alle cliëntinfo op één plek. Je beschikt over een 

altijd actueel cliëntbestand en hoeft nooit dossiers te zoeken. Met een druk op de knop 

stuur je een vragenlijst mee met de afspraakbevestiging. De cliënt hoeft niet in te loggen 

maar kan meteen beginnen met invullen.  

Je bent helemaal vrij in het samenstellen van je eigen sjablonen voor rapportages. 

Zo heb je altijd direct inzicht in de behandeling van de cliënt en werk je professioneel. 

 

Korting voor NIBIG Standaardregistratie 

Als je een NIBIG Standaardregistratie hebt ontvang je 10% korting op de 

abonnementskosten (op modules wordt geen korting gegeven). 

https://www.mijndiad.nl/over-mijndiad/beveiliging-en-privacy/

