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ALTIJD EN OVERAL TOEGANG TOT
INFORMATIE EN AFSPRAKEN
mijnQuarant Onderweg is beschikbaar. Deze nieuwe
applicatie biedt de behandelaar onderweg, in een
vergadering of tijdens een afspraak toegang tot
patiëntinformatie en afspraken. Zo heeft de gebruiker op
zijn tablet altijd alle belangrijke informatie bij de hand.
In mijnQuarant Onderweg staan de agenda van de
behandelaar en de tijdlijn van de patiënt centraal.
Onderweg of tijdens een afspraak is te zien welke afspraken
er zijn, met welke patiënt(en) en waar deze afspraken over
gaan. Een afspraak wijzigen, accorderen of een nieuwe
toevoegen is eenvoudig. Ook is het mogelijk het dossier en
de (behandel)tijdlijn van elke patiënt in te zien en verslagen
te schrijven en definitief te maken. De informatie is altijd
up-to-date, omdat mijnQuarant Onderweg rechtstreeks in
contact staat met mijnQuarant.
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.
Meer informatie? Neem contact op met Marjolein Joris,
06 - 4339 2970, marjolein.joris@pinkroccade.nl.

KOM NAAR DE ZORG & ICT BEURS
De Zorg & ICT beurs is het
jaarlijkse ijkpunt voor
ICT en innovatie binnen
de zorg. Deze beurs,
van 14 tot en met 16 maart
in de Jaarbeurs in Utrecht,
is de vakbeurs om op de
hoogte te raken van de
laatste ontwikkelingen op
dit gebied.
Tijdens de beurs
organiseren wij de volgende
theatersessie:
14 maart: Als een vis in het
water of cloudwatervrees?
Is de stap om over te
stappen naar de cloud
groot? Zijn er vraagstukken
rondom beschikbaarheid,
veiligheid, continuïteit
en wat nu echt bij de
organisatie past?
Kom luisteren naar het
verhaal van organisaties
uit de zorg die hier ook
mee bezig zijn (onder
meer UMC Utrecht, RSZK
Zorgprofessionals en
PharmaPartners) en ga
actief met ze in gesprek.
15 maart: Transformaties in
de zorg: voorbeelden uit
de praktijk.
Diverse zorgorganisaties
die succesvol zijn in

hun beweging naar de
toekomst, delen hun
praktijkvoorbeelden met
het publiek en met elkaar.
De sprekers komen uit
uiteenlopende kanten van
de zorg, zoals het
Centraal Militair Hospitaal
in Utrecht en de Parnassia
Groep in Den Haag.
Beiden geven een kijkje in
de keuken en vertellen hoe
hun transformaties (zijn)
verlopen.
Aanmelden voor de
theatersessies kan via
onze website.

KORT NIEUWS
- De conversie van
De Jutters naar
mijnQuarant is
succesvol verlopen.
- Eind februari zijn
alle leden van de
gebruikersvereniging
over op mijnQuarant
3.5 en mijnQuarant
Backoffice 7.2.
- Neem een kijkje
op de volledig
nieuwe website
van PinkRoccade
Healthcare.

WET- EN REGELGEVING WIJZIGINGEN
IN MIJNQUARANT BACKOFFICE 7.2.1
Eind maart verschijnt
een nieuwe versie van
mijnQuarant Backoffice.
De belangrijkste aanleiding
hiervoor zijn wijzigingen van
de wet- en regelgeving
in 2017.
Onderdeel van deze release
is de nieuwe versie van het
berichtenverkeer rondom
de WMO en jeugdwet voor
de gemeentefinanciering.
De landelijke invoering
was initieel gepland op
3 april; deze is echter
uitgesteld naar 12 juni
vanwege een vertraging
in de ontwikkeling bij de
landelijke schakelpunten.
De belangrijkste wijziging
in deze standaarden is
technisch van aard:
de invoering van XML
als documenttype in de
berichtenuitwisseling.

mijnQuarant Backoffice
7.2.1 bevat daarnaast een
nieuw versie van de DISaanleveringen, de wettelijk
verplichte aanleveringen
voor DBC. Deze vernieuwing
heeft onder meer te maken
met DSM-5, die begin dit
jaar is ingevoerd.
AGB-code op lager niveau
Een andere wijziging betreft
het niveau waarop de
instelling een AGB-code kan
invoeren. In voorgaande
edities kon dat alleen op
vestigingsniveau.
In mijnQuarant Backoffice
7.2.1 kan dit ook op een
lager niveau, bijvoorbeeld
op afdelingsniveau.
Hiermee kan de instelling
op een lager niveau
prijsafspraken vastleggen en
factureren en hoeft hiervoor
geen aparte vestiging meer
in te richten.

NIEUWE E-LEARNING SLUIT AAN
OP WENSEN EINDGEBRUIKER
Om het optimale uit mijnQuarant te halen, is het belangrijk
om het EPD te gebruiken zoals het is bedoeld. Een goed
hulpmiddel hierbij is onze e-learning, die verbeterd is en
waarin volop aandacht is voor nieuwe modules.
“We hebben op dit moment een e-learning voor de modules
nieuwe agenda, zorg & logistiek en DSM-5 classificatie”,
aldus consultant Chardonnée-Sophie Pekel. “De huidige
modules updaten we steeds naar de nieuwste major release.”
Vanuit de Universiteit van Amsterdam voert stagiair Jelle
Verbraak onderzoek uit naar de e-learning van mijnQuarant.
Het onderzoek heeft als doel een efficiëntere, effectievere
e-learning die beter aansluit bij de wensen en behoeften
van de klant. “Dit doet ik door onder meer onderzoek
te doen naar het toepassen Cognitive Load Theory in
e-learning. Dit is een wetenschappelijke theorie die moet
leiden tot effectiever en efficiënter leren.” Daarnaast voert
hij interviews uit met klanten, met als doel de wensen
en behoeften in kaart te brengen. De resultaten van het
onderzoek vat Jelle samen in een adviesrapport, om een
fundament te geven voor een efficiëntere, effectievere
e-learning die beter aansluit op de behoeften van de klant.

Kennisbehoefte gebruiker staat
centraal in e-learning
FACT-MEDEWERKERS
GEVEN MENING
Zo’n 300 FACT-medewerkers vulden de enquête in van
student Lisette Heerink, die onderzoek doet naar de
werkwijze en behoeften van FACT-medewerkers.
De uitkomsten hiervan communiceren we zodra
Lisette alle gegevens heeft verwerkt.

Chardonnée-Sophie Pekel: “Door e-learning in te zetten,
naast klassikale trainingen en cursussen, leer je mijnQuarant
nog beter kennen en kun je het optimale uit het EPD halen.
En voor iedereen die vragen of verzoeken heeft op dit
gebied: wij staan altijd open voor een gesprek.”
Meer informatie? Neem contact op met
Chardonnée-Sophie Pekel, 06 - 4339 2520,
chardonnee-sophie.pekel@PinkRoccade.nl.

