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3.5

mijnQuarant 3.5: samen verder met het casusgestuurd EPD

De GGZ is constant in beweging. Denk aan de digitalisering,
de herstructurering van de Nederlandse zorg en
herzieningen van zienswijzen en methodieken op de
behandelingen. Elke beweging leidt tot verandering.
Momenteel is de beweging gaande dat de zorg dichterbij,
goedkoper en efficiënter moet. De consument blijft kritisch
en het aantal zorginkopers met specifieke wensen en
eisen neemt toe. De administratieve lastendruk is sterk
toegenomen. Iedere zorgprofessional besteedt gemiddeld
12 minuten van ieder uur aan administratie en dit
neemt toe!
Elke instelling staat voor de uitdaging: de administratieve
lasten en de regeldruk moeten omlaag, de kwaliteit van de
zorg moet omhoog en de zorg moet laagdrempelig.
Wij begrijpen deze uitdaging. mijnQuarant als
casusgestuurd EPD zet de behandeling van de patiënt
centraal. Het EPD neemt zoveel mogelijk de administratieve
taken over. Zo kunnen zorgprofessionals zich richten op
hun vakgebied: het verlenen van zorg.
Het is nu belangrijk dat alle mogelijkheden van het
casusgestuurd EPD benut worden. Dit vraagt om een
verandering. Wij ondersteunen elke GGZ-instelling bij de
ingebruikname van het casusgestuurd EPD. Dit doen wij
altijd op een manier die het beste bij uw instelling past.

Samen hebben we het EPD mijnQuarant gebouwd dat
alle componenten bevat om het verlenen van zorg te
ondersteunen en betaalbaar te houden. Dat EPD wordt
continu verbeterd. Ook deze release zorgt voor een
verbeterd product. Op de volgende pagina’s vertellen we
welke vernieuwingen zijn doorgevoerd. Het is de ambitie
van PinkRoccade GGZ om in samenwerking met de
GGZ-instellingen de beste ondersteuning aan de zorg te
bieden. Nu en in de toekomst.

Boekje casusgestuurd EPD
In het casusgestuurd EPD zorgen de samenhang
en synergie van de diverse onderdelen van
mijnQuarant ervoor dat het zorgproces soepel wordt
ondersteund. Dit gebeurt door op het juiste moment
bepaalde informatie te tonen en registratie zo
eenvoudig mogelijk te maken.
Wilt u een uitgebreide toelichting van het
casusgestuurd EPD mijnQuarant? Vraag dan het
boekje aan via marjolein.joris@pinkroccade.nl.

De meest spraakmakende vernieuwingen in mijnQuarant 3.5

Overal en altijd toegang tot uw informatie
In mijnQuarant 3.5 zijn gericht verbeteringen doorgevoerd
aan de hand van ervaringen uit het veld. De release is
onderdeel van een reeks kleinere releases, waarin we
inzetten op het uitbreiden en optimaliseren van bestaande
functionaliteiten in het casusgestuurd EPD.

De onderwerpen voor mijnQuarant 3.5 zijn:
1.		 Wetgeving 2017 (DSM-5)
2.		Pilotverbeteringen
(uitbreidingen, optimalisaties en wensen)
3.		Medewerkers synchronisatie
(koppelvlak medewerkers)

Dit jaar zitten de releases relatief dicht op elkaar.
Zo reageren we snel op (pilot)ervaringen, eisen en wensen
vanuit het veld. De volgende uitgangspunten houden we
daarbij altijd voor ogen:

1. Wetgeving 2017

Slimme ondersteuning van zorgprofessional
Volledig afgestemd op het zorgproces in de GGZ
Eenvoudige werkplekken
Eén integraal systeem, waardoor de administratielast tot
een minimum wordt beperkt
Voorkomen in plaats van herstellen
Direct bijsturen op de casus tijdens de behandeling
Het doel van mijnQuarant 3.5 is het bieden van aanvullende
functionaliteiten, waarmee zorgprofessionals beter
ondersteund worden. In deze release zijn ook de
functionaliteiten die zijn ontwikkeld voor de 3.4 bèta
vrijgegeven.

Vanaf 1 januari 2017 wordt DSM-5 gebruikt om diagnoses te
stellen, in plaats van DSM-IV. We realiseerden hiervoor een
DSM-5 registratiemodule en een aansluiting hiervan met de
bestaande diagnosemodule (DSM-IV).
Invoering DSM-5
Uitgangspunt is dat een zorgprofessional de diagnose voor
een patiënt vastlegt in de DSM-5 systematiek. mijnQuarant
zorgt voor een automatische vertaling van de DSM-5
classificatie naar de benodigde DSM-4 classificatie die voor
de DB(B)C-systematiek nog steeds nodig blijft.
DSM-4 gegevens die niet automatisch af te leiden zijn,
worden gevuld met standaard waarden of kunnen door de
zorgprofessional worden ingevuld.
De functionaliteit voor DSM-5 biedt het kunnen registreren
en beheren van DSM-5 diagnoses, koppelen van diagnoses

aan DBC-trajecten, vertalen naar DSM-4 diagnoses en het
gebruiken van DSM-5 in correspondentie, waardoor uw
GGZ-instelling voldoet aan de wetgeving van 2017.
We kunnen u helpen bij het uitrollen van de nieuwe
DSM-5 functionaliteit, door bijvoorbeeld te ondersteunen
bij de inrichting ervan. Voor meer informatie over
onze dienstverlening rond DSM-5 kunt u contact
opnemen met Marjolein Joris, (06) 4339 2970,
marjolein.joris@pinkroccade.nl.
2.

Pilotverbeteringen (uitbreidingen, optimalisaties
en wensen)

Inzoomen op agenda
Om het gebruiksgemak van de vernieuwde agenda te
optimaliseren, is de overzichtelijkheid van de kalender
in agenda verbeterd. De eindgebruikers krijgen de
mogelijkheid om ‘in te zoomen’ op de kalender, zodat
deels overlappende afspraken netjes onder elkaar getoond
worden in plaats van in een ‘trappetje’. De zoomfactoren
5, 10, 15 en 30 minuten worden aangeboden. De door de
gebruiker ingestelde zoomfactor wordt onthouden en
direct toegepast als de gebruiker de agenda opent.
Dit leidt tot meer duidelijkheid in de agenda, beter
overzicht (op kortlopende afspraken) en makkelijker
toevoegen en bewerken van afspraken.

Audittrail op agenda
We hebben een audittrail (logging) op agenda toegevoegd.
Hiermee wordt bijgehouden wie wanneer iets gedaan heeft
voor een bepaalde afspraak. Dit stelt een onderneming
of toezichthouder in staat om acties administratief te
volgen en te controleren. Deze ‘trail’ is van belang voor
interne controles, maar ook voor externe partijen, zoals de
accountant en toezichthoudende instanties.
3. M
 edewerkers synchronisatie (koppelvlak medewerkers)
Dit is betreft een nieuwe interface voor de uitwisseling
van gegevens tussen HR-systemen en mijnQuarant.
Hiermee gaat het toevoegen van nieuwe gebruikers van
mijnQuarant eenvoudiger en sneller. In deze release wordt
het koppelvlak dat in mijnQuarant 3.3 gerealiseerd is verder
uitgebreid met een koppeling naar externe
HR-systemen, waarbij we gegevens uit een HR-systeem
willen matchen met technische gebruikers en op basis
daarvan basisprofielen toekennen.

De functionaliteiten van bèta release 3.4

In release 3.5 zijn ook de functionaliteiten die zijn
ontwikkeld voor de 3.4 bèta vrijgegeven.
Het gaat onder meer om de volgende functionaliteiten:
Vernieuwingen in agenda
Om ervoor te zorgen dat uw GGZ-instelling het maximale
uit de agenda kan halen, is het belangrijk dat meerdere
medewerkers toegang hebben tot afspraken, dat er
beter zicht is op afspraken en dat er beter regie op
afspraken kan worden gevoerd. Dat draagt bij aan betere
samenwerking en terugdringen van administratieve last.
Om dit te bereiken hebben we onder meer de volgende
vernieuwingen ingevoerd:
Organisator van een afspraak wijzigen
Een veelgehoorde wens was dat de organisator in een
afspraak gewijzigd kan worden. Als organisator ben je nu in
staat om die rol aan iemand anders te geven. Dit is handig
om in geval van ziekte of verlof een andere behandelaar
verantwoordelijk te maken van een afspraak, zowel qua
planning als qua afhandeling.
Selecteren van zorgtoewijzing
Als uw GGZ-instelling niet met zorg en logistiek werkt,
is het mogelijk dat mijnQuarant bij het accorderen van
een afspraak niet automatisch een zorgtoewijzing kan

selecteren. Daardoor wordt de afspraak niet doorgezet
naar productie. Als dit het geval is, laat mijnQuarant
dit via een pop-up weten aan de gebruiker die de
afspraak accordeert. De gebruiker kan dan zelf alsnog de
zorgtoewijzing selecteren, waardoor er geen vertraging
optreedt in het proces.
Afspraken getoond in lijst
De agenda is nu nog overzichtelijker doordat het mogelijk
is om afspraken in een lijst te tonen. Deze weergave toont
alle afspraken in een lijst per dag, werkweek of week.
De lijstweergave biedt de gebruiker dezelfde gegevens en
navigatiemogelijkheden als de normale kalenderweergave.
Zo is onder meer zichtbaar of een afspraak is geannuleerd
of gewijzigd en kunt u gemakkelijk navigeren naar een
andere datum.
Minder zelf invullen bij afspraken
Bij het maken van niet-patiëntgebonden afspraken
wordt na toevoeging van een productcode of product
automatisch het project toegevoegd. Doordat er velden
automatisch worden afgeleid en ingevuld, hoeft de
gebruiker minder zelf te doen, wat weer tijd oplevert.
Vernieuwingen in ‘centraal plannen’
Het overzicht van centraal plannen is verbeterd voor de
gebruiker, doordat dit onderdeel standaard start in de

planningsweergave. Ook worden de patiënt én de huidige
medewerker automatisch geselecteerd in het zoekfilter.
De gebruiker hoeft zo minder te klikken.
Vernieuwingen in zorg en logistiek
In zorg en logistiek hebben we een aantal vernieuwingen
doorgevoerd, zodat het EPD nog slimmer en eenvoudiger
gebruikt kan worden. De vernieuwingen maken het
meer intuïtief en leiden tot efficiënter werken en betere
samenwerking in de zorg. Daarom zijn onder meer de
volgende vernieuwingen ingevoerd:
Extra rechten voor zorgteam
Aan een select groepje zorgprofessionals kan de
mogelijkheid gegeven worden om zichzelf toe te voegen
aan een zorgteam van een patiënt. Deze zorgprofessionals
kunnen dan in noodsituaties snel het zorgplan van die
patiënt inzien.
Keuze zorgtoewijzing bij automatisch toewijzen
vanuit afspraak
Bij het maken van een afspraak voor een niet-toegewezen
product kan het product meteen toegewezen worden.
De gebruiker kan daarbij kiezen uit de beschikbare
zorgtoewijzingen voor die patiënt. Dit zorgt ervoor dat er
altijd gekozen wordt voor een zorgtoewijzing die bij de
patiënt past.

Extra vernieuwingen
Business Intelligence adapter
De BI-adapter ondersteunt de koppeling tussen
mijnQuarant en de business intelligence oplossing Geniq of
een andere BI-oplossing. De adapter is aangepast, zodat
deze volledig aansluit op de vernieuwingen in de agenda.
Cockpits getoond als tabbladen
Het is nu mogelijk om alle beschikbare cockpits te tonen als
tabblad. Dit is instelbaar in de configuratie. Dit vervangt de
selectie via de menuknop.

Toegang tot patiëntinformatie en afspraken. Altijd en overal.

Wilt u onderweg, in een vergadering of tijdens een
afspraak toegang tot uw patiëntinformatie en afspraken?
Dat kan met mijnQuarant Onderweg. Met mijnQuarant
Onderweg heeft u op uw tablet altijd alle belangrijke
informatie bij de hand.
Overal en altijd toegang tot uw informatie
In mijnQuarant Onderweg staan de agenda van de
behandelaar en de tijdlijn van de patiënt centraal. U kunt
onderweg of tijdens een afspraak zien welke afspraken u
heeft, met welke patiënt(en) en waar deze afspraken over
gaan. Deze afspraken kunt u wijzigen en accorderen, tevens
kunt u nieuwe afspraken toevoegen. Ook kunt u het dossier
en de (behandel)tijdlijn van elke patiënt inzien, hierdoor
ziet u in één oogopslag de status van deze patiënt.
U heeft de mogelijkheid om verslagen te schrijven en deze
definitief te maken.
Veiligheid staat voorop
Naast agenda en dossier toont mijnQuarant Onderweg
ook de persoonsgegevens, het zorgplan, de DSM-diagnose
en de actuele medicatie van de patiënt via een beveiligde
verbinding. Privacy en de veiligheid van patiëntgegevens
staan hierbij voorop. Zo worden gegevens niet lokaal
op de tablet opgeslagen, maar blijven binnen het EPD
mijnQuarant. Door het gebruik van mijnQuarant Onderweg
is het uitprinten van privacygevoelige informaties niet
meer nodig, alle benodigde informatie is beschikbaar op de
tablet via deze werkplek.
Altijd up-to-date
mijnQuarant Onderweg staat rechtstreeks in contact met
mijnQuarant. Afspraken en verslagen die u in mijnQuarant
maakt, ziet u direct in mijnQuarant Onderweg en andersom.
Zo hebt u altijd en overal beveiligd toegang tot uw
actuele patiëntinformatie.

Afbeelding: behandeltijdlijn patiënt

Afbeelding: agende mijnQuarant Onderweg

Wat staat er op de planning?

Meer informatie

Uiteraard is PinkRoccade GGZ al volop bezig met 2017.
Onder het motto ‘mijnQuarant als favoriete collega’ zijn de
focuspunten voor 2017:

In dit releasenieuws las u meer over de belangrijkste
vernieuwingen in mijnQuarant 3.5 en andere ontwikkelingen
rondom mijnQuarant.

•
•
•
•

Bent u benieuwd naar het complete overzicht van de
vernieuwingen? Bekijk dan de releasenotes op het
Supportal van PinkRoccade GGZ (beschikbaar bij vrijgave
van mijnQuarant 3.5).

mijnQuarant zoals mijnQuarant bedoeld is
focus op eindgebruikers
snelheid, kwaliteit & innovatie
klantgerichter & communicatiever

In het eerste deel van 2017 gaan we onder meer aan de
slag met:
•
•
•
•
•

rechtmatigheid
gebruikersvriendelijkheid
koppelvlakken
samenwerkingsvormen
informatie naar kennis

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom
mijnQuarant? Lees dan maandelijks mijnQrant, op papier via
uw accountmanager en op onze site of via:
http://bit.ly/mijnqrant.

Contact
Marjolein Joris
Accountmanager GGZ
marjolein.joris@pinkroccade.nl
(06) 4339 2970

Heeft u vragen naar aanleiding van dit document?
Of heeft u behoefte aan meer informatie over een van
deze onderwerpen of rondom de implementatie van
mijnQuarant 3.4? Neem contact op met Marjolein Joris.

