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mijnQuarant releases: het EPD als favoriete collega

Het verhogen van het gebruikersgemak, daar draait het in
deze releases om. Samen hebben we het EPD mijnQuarant
gebouwd dat alle componenten bevat om het verlenen
van zorg te ondersteunen en betaalbaar te houden. Op dit
moment zijn de functionaliteiten van het casusgestuurd
EPD grotendeels gerealiseerd. Het is nu belangrijk dat alle
mogelijkheden van dit EPD worden benut. Wij ondersteunen
u bij de ingebruikname van het casusgestuurd EPD en
verbeteren de functionaliteiten continu. Ook deze releases
zorgen voor een beter product. Zo maken wij het EPD tot
uw favoriete collega.
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! Ook uw
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, evenals u, de behandeling van
de patiënt centraal. Het EPD neemt zoveel mogelijk
de administratieve taken over. Zo kunnen ook uw
zorgprofessionals zich richten op hun vakgebied:
het verlenen van zorg.

Tegelijk releasen
We kiezen ervoor om mijnQuarant, mijnQuarant
Backoffice en mijnQuarant Geniq tegelijk te releasen.
Een bewuste keuze, omdat het één niet los staat
van het ander. Door de releases gelijktijdig te laten
plaatsvinden, zorgen we ervoor dat de verschillende
onderdelen samen goed blijven functioneren en
elkaar versterken. Zo passen we bijvoorbeeld met de
release van de Backoffice ook Geniq aan,
zodat wijzigingen in de Backoffice goed verwerkt
worden in Geniq.

Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat een vrij tijdslot
echt vrij is.
Wijzigingen getoonde gegevens afspraken
(mouse over en layout)
De mouse-over / tiphelp toont betere en beter
gestructureerde inhoud van de afspraken, zodat het minder
vaak nodig is de afspraak open te klikken.
Veld ‘Type’ verwijderd uit afspraak
Het is niet meer nodig om aan te geven of een afspraak
van het type ‘Behandel’ of ‘Algemeen’ is. Op basis van dit
kenmerk werden velden en tabbladen aan- en uitgezet,
maar het systeem bepaalt nu op basis van de type
deelnemers welke informatie getoond wordt in de afspraak.
Dit scheelt in het invullen van het type-veld. Daarnaast is
het niet meer nodig om een afspraak opnieuw te maken,
omdat per ongeluk het verkeerde type is opgegeven.

mijnQuarant 3.5.1

De focus in deze release ligt op het verhogen van het
gebruiksgemak van mijnQuarant. Aan de hand van
gebruikerservaringen voeren we gericht uitbreidingen,
optimalisaties en wensen door.
Het doel is het bieden van verbeterde functionaliteiten,
waarmee we u als zorgprofessional beter ondersteunen.
Input
Voor de inhoud van deze release putten we uit een aantal
bronnen. Voor de ‘Gebruikerservaringen’ leverden de
expertgroepen Agenda, DSM, Zorg & Logistiek en het CAB
input door het prioriteren van openstaande bevindingen en
wensen. Daarnaast vroegen we de eindgebruiker om input
te leveren.
Voor het onderdeel UX-verbeteringen onderzochten
we hoe we het gebruiksgemak van mijnQuarant kunnen
verbeteren. Dit gebeurde door UX-expert samen met
vertegenwoordigers van de Gebruikersvereniging
PSYGIS Quarant (GVPQ).
De onderwerpen voor mijnQuarant 3.5.1 zijn:
1. Gebruiksvriendelijkheid
2. Rechtmatigheid
3. Koppelvlakken

Reden beëindiging
Bij het beëindigen van zorg vanuit het Zorgplan kunt u nu
een reden meegeven waarom de zorg stopt. Deze reden
wordt automatisch meegenomen naar de Backoffice en
de DBC.

1. Gebruikersvriendelijkheid
Extra kolom ‘Voornaam’ bij toevoegen medewerkers
We voegden een extra kolom ‘Voornaam’ toe aan de lijst
met deelnemers. Deze voegden we overal toe waar u een
medewerker kunt toevoegen of selecteren (zorgplan,
zorgteam, afspraak, agenda openen, machtigingen en
berichtencentrum). Hierdoor kunt u beter zien met welke
medewerker u te maken heeft.
Spring naar eerste vrije tijdslot
Bij het zoeken in Afspraak Plannen via opties ‘Alle
geselecteerde deelnemers’ of ‘Eén van de geselecteerde
deelnemers’ toont mijnQuarant nu direct de dag met het
eerste gevonden vrije tijdslot. Dit gebeurt in zowel de Lijstals Planningsweergave. Hierdoor hoeft u niet meer door de
resultaten te klikken op zoek naar het eerste vrije tijdslot.
‘Voorlopig geaccepteerd’ beschouwen als bezette tijd
Als u een afspraak maakt met een andere medewerker,
dan komt de afspraak in de agenda te staan op ‘voorlopig
geaccepteerd’. Totdat de uitgenodigde medewerker
deze afspraak accepteert, zag de voorgaande versie
van mijnQuarant de tijd in zijn/haar agenda als (vrije)
beschikbare tijd. Het is nu mogelijk een keuze te maken
hoe mijnQuarant omgaat met ‘voorlopig geaccepteerd’.

Verkort inschrijven
In het scherm voor Verkort inschrijven (inschrijven met
behulp van BSN) voerden we vier verbeteringen door,
waardoor het scherm makkelijker in gebruik wordt.
Dit voorkomt dat u na het Verkort inschrijven bij de cliënt
nog verbeteringen moet doorvoeren.
Kopiëren van DSM-5-classicicatie
Een veelgevraagde feature uit het veld was om
DSM-5 classificaties te kunnen kopiëren. Dit is nu mogelijk,
waardoor het maken van een vervolgdiagnose
makkelijker en sneller gaat.
Verbeteringen in performance van bedrijfsregels
We voerden verbeteringen door in de uitvoering van
bedrijfsregels, waardoor de controles sneller
uitgevoerd worden.
Ruimte beter benut
Her en der in de applicatie deelden we de ruimte in
schermen en panelen beter in, waardoor er minder
verloren, lege ruimte is. Bijvoorbeeld in het infopaneel
Cliënt, Centraal plannen, Infopaneel bedrijfsregels.

2. Rechtmatigheid
Voordelen
De uitbreidingen op het onderdeel ‘Rechtmatigheid’ zorgen
voor een betere monitoring van het zorgproces en het
beter voldoen aan in- en externe vereisten. Dit leidt tot een
betere verantwoording van de geleverde zorg.
Oplossing
Hiervoor hebben we de volgende functionaliteit
toegevoegd aan mijnQuarant:
1. 	Accorderen van behandelplannen en het monitoren dat
het accorderen gebeurt. Deze functionaliteit kunt u ook
toepassen op andere documenten, zoals verwijsbrieven.
2. 	Monitoren op de aanwezigheid van een geplande
evaluatieafspraak en op het uitgevoerd zijn van een
evaluatie voordat de patiënt doorstroomt naar een
volgende zorgfase. Deze functionaliteit kan ook
toegepast worden op andere soorten activiteiten.
3. Koppelvlakken
WMO en jeugdwet berichtenverkeer
We ontwikkelden twee nieuwe koppelvlakken voor
verbeterde communicatie met gemeenten. Dit betreft
een integratie met VECOZO voor het uitwisselen van
WMO en Jeugdwet berichtenverkeer, waarbij het gaat om
automatische uitwisseling van beschikking, start zorg en
stop zorg voor WMO berichtenverkeer en automatische
uitwisseling van beschikking, start zorg en stop zorg voor
Jeugd berichtenverkeer.
API koppelvlak
De mijnQuarant API is een nieuw koppelvlak op
mijnQuarant, waarmee we het EPD nog verder openzetten
voor communicatie met externe systemen. Met de API
wordt het bijvoorbeeld mogelijk om apps te ontwikkelen
voor mijnQuarant en deze aan te sluiten op het EPD. Op dit
moment voeren we hier nog een veiligheidstest op uit.

mijnQuarant Backoffice 7.2.1

De belangrijkste aanleiding voor de Backoffice-release
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 nieuwe
versie van de DIS-aanleveringen, 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 in de organisatie
Traditioneel kent een instelling één of enkele AGB-codes
(landelijke identificerend nummer van de instelling)
waarop de zorg verantwoord wordt. Afgelopen jaren
zien we een sterke dynamiek in de GGZ op het vlak van
samenwerkingsvormen. Een instelling moet daarom steeds
makkelijker en sneller kunnen inspelen op nieuwe vormen
van zorg waar een aparte AGB-code tegenover staat.
Om dit beter te faciliteren heeft PinkRoccade samen met
de Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant ingezet op het

flexibeler omgaan met deze dynamiek in de vorm van
AGB-codes. In de kern van de Backoffice van mijnQuarant
zijn hiervoor belangrijke aanpassingen gedaan.
Hierdoor kunnen we vanaf heden een AGB-code koppelen
aan een lager niveau in de organisatorische eenheden
structuur. Het is dan ook mogelijk om op dat niveau
prijsafspraken vast te leggen en te factureren.
Dit past goed in de lijn die we met de Backoffice hebben
ingezet: een smallere en flexibelere Backoffice om
makkelijker in te kunnen spelen op de dynamiek in
de markt.
De voordelen voor uw instelling zijn:
- 	Betere en eenvoudigere aansluiting bij de
huidige bedrijfsvoering. Kortom: er zijn minder
veranderingen nodig voor het inpassen van een nieuwe
samenwerkingsvorm;
-	Het is minder werk om een nieuwe (samenwerkings)
constructie in te richten.

mijnQuarant behaalt Groene vinken voor 2017
mijnQuarant behaalde de Groene Vinken voor iWmo en
iJw 2017. Op 9 maart reikte de organisatie deze uit bij
Stichting echtWaar in Utrecht. Deze stichting was dit jaar
verantwoordelijk voor het Groene Vink-kunstwerk.
Het kunstwerk werd gemaakt in de werkplaats keramiek,
waar mensen met een arbeidsbeperking werken. De Groene
Vinken worden uitgereikt na een succesvol testtraject op
de nieuwste versies voor de berichtenstandaard voor de
Wmo en Jeugdwet. iWmo 2.1 en iJw 2.1 gaan landelijk op
12 juni in. Hiermee is mijnQuarant klaar voor deze nieuwe
standaarden en kunt u deze ruim op tijd implementeren.
Kwaliteitsborging voor softwareleveranciers
De Groene Vink is een kwaliteitsborging van Zorginstituut
Nederland voor softwareleveranciers die werken met
iStandaarden. Het geeft de zekerheid dat de berichten
die binnen hun softwaresysteem gegenereerd worden,
in orde zijn. Softwareleveranciers, zowel van gemeenten
als zorgaanbieders, kunnen bij Zorginstituut Nederland
een Groene Vink behalen voor de berichten iWmo- en
iJw-standaarden. Een Groene Vinken-procedure voor de
iWLZ-standaard heeft Zorginstituut Nederland dit jaar niet,
vanwege de geringe wijzigingen in deze standaard.

Geniq 2.8.1

Geniq 2.8.1 betreft aanpassingen in het kader van
mijnQuarant Backoffice 7.2.1, wet- en regelgeving en enkele
functionele verbeteringen. Samengevat bevat Geniq 2.8.1
de volgende aanpassingen:
Algemeen/Productie:
-	Uitbreidingen van mijnQuarant tabellen die u in Geniq
gebruikt, voerden we ook door in de Geniq staging
database. Hierdoor kunt u deze gegevens gebruiken in
analyses en rapportage.
-	Een belangrijke wijziging betreft de bepaling van de
AGB-code van de zorgaanbieder bij DBC’s en BasisGGZ behandeltrajecten. Dit sluit aan op de wijziging
die hiervoor in mijnQuarant plaats vond, waarbij
deze AGB-code niet meer alleen op niveau 2 van
de organisatiestructuur bepaald kan worden, maar
ook op lagere niveaus. Daarmee is de inrichting van
mijnQuarant een stuk flexibeler. Geniq volgt
deze aanpassing.
-	Afspraakgegevens uit de mijnQuarant Agenda kunt
u nu overnemen in de staging database van Geniq.
De Agenda BI-Adapter is vervangen door een export
via een CSV-bestand dat in de staging database
geïmporteerd wordt. Hiermee komen afspraakgegevens
beschikbaar voor controle en rapportage. In de
volgende major release (2.9, eind mei beschikbaar)

nemen we deze afspraakgegevens ook op in het
Geniq businessmodel.
-	De DBC-kubus is voorzien van een nieuwe dimensie die
de doelgroep weergeeft. Hiermee komt de doelgroep
beschikbaar voor analyse en rapportage.
-	De DBC-kubus overlappende meetwaarden, die voorkwamen in twee verschillende meetwaardengroepen,
verwijderden we. Tijdsinterpretaties met betrekking
tot DBC’s worden nu nog uitsluitend overgenomen van
mijnQuarant en niet meer in Geniq afgeleid. De kubus
is nu eenduidiger en laat de gegevens uit mijnQuarant
zien. Dit vergroot de betrouwbaarheid van analyses
en rapportages.
EPD-ROM Monitor:
-	De aanpassingen van de AGB-code van de
zorgaanbieder voerden we ook door in de EPD-ROM
Monitor, zodat de gegevensaanlevering aan SBG met de
juiste AGB-codes plaatsvindt.
-	Wijzigingen met betrekking tot de DSM-5 diagnose
zijn nu ook beschikbaar. Dit betreft de eventuele
aanlevering van DSM-5 diagnoses aan SBG, een nieuwe
dimensie in de EPD-ROM kubus en de toevoeging van
een initieel zorgtrajectnummer aan de kubus, zodat
u zorgtrajecten die ten gevolge van DSM-5 in tweeën
geknipt zijn, toch als één geheel kunt analyseren.

-	U kunt de ROM-rapporten nu tegelijk opvragen voor
verschillende behandeltrajectsoorten, zodat integrale
rapportage mogelijk is.

Vooruitblik

Meer informatie

De komende tijd werken we aan:

In dit releasenieuws las u over de belangrijkste
vernieuwingen in mijnQuarant 3.5.1, mijnQuarant Backoffice
en Geniq 2.8.1.

- Zelfclusterpilot mijnQuarant Backoffice
- Verbeteringen vanuit expertgroep Wetgeving
- DSM-infopaneel
- Medicatiepaneel
- Verbeteren bijwerken groepsafspraken
- Uitbreiden SMS-functionaliteit vanuit mijnQuarant
- Verbeteren gebruiksvriendelijkheid Agenda
- Verbeteringen gebruikerservaringen Agenda verwerken
- 	Uitbreiden en verbeteren van extern inschrijven en
verkort inschrijven.
- Uitbreiden van de kubus Zorg & Logistiek
- Standaardrapporten Productie GGZ

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

Bent u benieuwd naar het complete overzicht van de
vernieuwingen? Bekijk dan de releasenotes op het
Supportal van PinkRoccade GGZ.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit document?
Of heeft u behoefte aan meer informatie over een van
deze onderwerpen? Neem contact op met Marjolein Joris.

