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EENVOUDIG TERUG IN DE TIJD MET
EEN ‘FREEZE’
Steeds vaker komt het voor dat controlerende instanties
inzicht willen in de historie van mijnQuarant. Met een ‘freeze’
van de mijnQuarant-omgeving kunnen instellingen eenvoudig
terug in de tijd. We ‘bevriezen’ de data van dat moment en
bewaren deze. Zo heeft de instelling altijd toegang tot de
gevraagde informatie.
De accountant vraagt bijvoorbeeld om terug te gaan naar
het moment dat het jaar financieel is afgesloten. Uiteraard
draait de instelling een back-up van mijnQuarant, maar vaak
gaat deze niet ver genoeg terug in de tijd. Daarom kan de
instelling kiezen voor een ‘freeze’ van mijnQuarant.
Volledige back-up
Op de door de instelling aangegeven datum maken wij
een ‘freeze’ van de productieomgeving; een volledige
kopie van alle data en de gebruikers. We bewaren deze
zolang als gewenst en volgens alle actuele eisen van
informatiebeveiliging. De instelling hoeft geen (extra)
omgeving in te zetten, omdat wij de data bewaren.
Meer informatie? Neem contact op met Maarten van Hoeve,
maarten.vanhoeve@pinkroccade.nl.

NIEUWE VERSIE PATIËNTENPORTAAL
MyHealth Online is een
webportaal waarmee
patiënten in de GGZ
overal toegang hebben
tot de eigen gegevens
uit het elektronisch
patiëntendossier (EPD).
Productowner Marc Boone:
“Met deze nieuwe versie
heeft de patiënt een actieve
rol in het behandelproces.”
Op de afsprakenpagina
staat welke afspraken de
patiënt waar, wanneer, met
wie heeft en waar deze over
gaan. In het dossier kan de
patiënt zijn behandeling
volgen. Naast het wettelijk
recht op inzage in het
dossier, kan de patiënt
zelf verslagen schrijven of
bewerken. Hierdoor raakt
hij meer betrokken bij zijn
eigen zorgproces.
In de vorige versie moesten
patiënten inloggen met
DigiD. Een instelling maakt
nu de keuze om dit te
blijven doen of om gebruik
te maken van een dubbele
authenticatie. Marc Boone:
“Dit werkt met een SMStoken. Deze manier is

een veilig en voordeliger
alternatief voor DigiD.”
MyHealth Online 4.0
voldoet aan de laatste
veiligheidseisen. Hierdoor
heeft de patiënt op
smartphone, tablet, desktop
pc of laptop altijd en overal
beveiligd toegang tot het
eigen digitale dossier.

KORT NIEUWS
Het Release Nieuws
mijnQuarant 3.5 is
beschikbaar, zie
onze site.
31 januari geven
we een webinar
over de inhoud
van mijnQuarant
3.5.1. Met een live
demo tonen we de
verbeteringen vanuit
gebruikerservaringen.
Er is volop ruimte
voor vragen.
Registreren kan via:
http://bit.do/c6oN3

GEBRUIKERS IN DISCUSSIE
OVER ONTWIKKELING AGENDA

NIEUWE VERSIE GENIQ IS
BESCHIKBAAR

Het mijnQuarant
ontwikkelteam nodigde
half januari een groep
klanten en gebruikers uit
voor een demo over de
nieuwe functionaliteiten
van de agenda. In de demo
toonde PinkRoccade GGZ de
nieuwe ontwikkelingen die
zij realiseerde of op korte
termijn gaat realiseren.
Er waren deelnemers
van Vincent van Gogh,
Parnassia, GGZ inGeest,
Arkin, Yulius, Altrecht en
Reinier van Arkel.

De 2.8 release van de Geniq, waarbij de EPD-ROM Monitor
centraal staat, is nu beschikbaar. Deze release bevat vooral
aanpassingen als gevolg van de gewijzigde DBC-regels
voor 2017.

te delen. Wat werkt
prettig? Wat kan beter?
Dit werd een levendige en
opbouwende discussie,
waar zowel de gebruikers
als de medewerkers van
PinkRoccade GGZ van
leerden.
Het was de eerste keer
dat we een dergelijke
tussentijdse demo hebben
gegeven. Vooral het feit dat
de gebruikers mee kunnen
denken in de ontwikkeling,
werd als zeer waardevol
gezien.

Waardevol om als gebruiker mee
te denken
Gebruikers kregen ruim
de tijd om hun ervaringen

De reacties waren positief
en er komt zeker een
vervolg.

Het gaat onder meer om de volgende vernieuwingen:
-	Bij de afleiding van de eerste contactdatum voor het
koppelen van voormetingen, houden we rekening met
vervolg-DBC’s die als nieuw zorgtraject geregistreerd
worden, omdat de diagnose wijzigt naar DSM-5.
-	We pasten de selectie van aan te leveren Consumer
Quality Index-metingen aan, waardoor Geniq rekening
houdt met het verschil tussen klinische en ambulante
metingen. Dit gebeurt vanaf een instelbare ingangsdatum.
-	De exportprocedure is eenvoudiger gemaakt door
eerst een selectie van aan te leveren behandeltrajecten
vast te leggen en vervolgens de export daarop te baseren.
De selectie is transparanter en geeft minder kans
op fouten.

Gewijzigde DBC-regels zijn
uitgangspunt release
-	Door de gewijzigde DBC-regels kan de gebruiker
behandeltrajecten heropenen nadat ze als gesloten aan
SBG aangeleverd zijn. Wijzigingen kunnen door SBG
niet verwerkt worden. Het is nu mogelijk om dergelijke
behandeltrajecten nog tijdelijk als openstaand aan te
leveren. Hierdoor gaat de juistheid (kwaliteit) van de
aangeleverde gegevens omhoog.
Zie voor meer informatie de Release Notes,
beschikbaar via het Supportal.

MENING FACT-MEDEWERKERS
GEVRAAGD
Draag bij aan de ontwikkeling van een mobiele app
die de FACT-medewerker ondersteunt tijdens zijn
werk. Student Lisette Heerink doet onderzoek naar de
werkwijze en behoeften van FACT-medewerkers. Vul de
enquête in via https://nl.research.net/r/co-GGZFACT.

