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SNEL INFORMATIE INZIEN MET
PATIËNTEN-APP
Behandelaren hebben steeds meer behoefte om altijd
en overal toegang te hebben tot patiëntinformatie en
afspraken. Om die reden ontwikkelden we een versie van
mijnQuarant voor op de tablet: mijnQuarant Onderweg.
Voor het inzien van patiëntgegevens op de telefoon is per
15 mei ook een app beschikbaar. “Met deze patiënten-app
ziet u als behandelaar in één oogopslag de belangrijkste
informatie van patiënten uit de eigen caseload in.”
Na het inloggen ziet u de recent geraadpleegde patiënten
voor snelle toegang en kunt u zoeken naar patiënten
binnen uw eigen caseload. “Zo heeft u op elk gewenst
moment en op elke locatie toegang tot patiëntinformatie”,
aldus productowner Marc Boone. “Van een geselecteerde
patiënt is verdeeld over een aantal tabbladen informatie
beschikbaar, zoals contact- en persoonsgegevens van de
patiënt, zijn huisarts en informatie over de relaties van
de patiënt.”

Altijd en overal toegang
tot patiëntinformatie
De patiënten-app is de eerste app die we ontwikkelden.
In de toekomst volgen meer apps, waarvoor we de
functionele wensen bij eindgebruikers gaan ophalen. Wilt u
meer informatie over de patiënten-app? Neem dan contact
op met Marjolein Joris, marjolein.joris@pinkroccade.nl,
(06) 4339 2970.
Zie voor de privacyverklaring van de app:
https://www.pinkroccade-healthcare.nl/apps/.

MIJNQUARANT INTEGREERT
MET PILOT ZORGCLUSTERMODEL
Verschillende GGZinstellingen nemen deel
aan de zorgclustermodelpilot van de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa).
Het doel is het verzamelen
van informatie, zodat de
NZa in 2020 een nieuwe
bekostigingssystematiek op
goede wijze kan invoeren.
Voor het verzamelen van
deze informatie vullen
deelnemende instellingen
gegevens in een webtool in,
de zorgclustertool.
Deze tool kunt u integreren
met mijnQuarant.
Door de koppeling van
mijnQuarant met de
zorgclustertool, hoeft de
behandelaar geen DBCtrajectnummer en AGBcode meer in te vullen.
mijnQuarant vult deze
gegevens automatisch
in. Dit scheelt extra
handelingen en
voorkomt fouten.
Het Engelse model
Het zorgclustermodel
is afgeleid van het
bekostigingsmodel
in Engeland en is
ontwikkeld vanwege de
kritiek die al lange tijd

bestaat op de huidige
bekostigingssystematiek.
Dit nieuwe model, dat werkt
met 21 clusters, moet in
2020 het huidige systeem
vervangen. Belangrijke
speerpunten in dit model
zijn een betere klinische
herkenbaarheid, het eerder
beschikbaar komen van
informatie en het borgen
van de privacy.
Het tweede deel van
de pilot bestaat uit de
DIS-aanleveringen.
De koppeling hiervoor
met mijnQuarant komt dit
voorjaar beschikbaar.
Zie voor meer informatie:
http://bit.ly/2oRwReAK.

KORT NIEUWS
- GGZ inGeest en
Antes startten onlangs met een pilot
voor mijnQuarant
onderweg.
- Op gvpq.nl leest u
een artikel over de
nieuwe agenda bij
GGZ inGeest.

WAT IS NIEUW IN MYHEALTH ONLINE?
Enige tijd geleden
berichtten we over de
nieuwe versie van het
webportaal voor patiënten:
MyHealth Online 4.0.
Hiermee heeft de GGZpatiënt overal toegang
tot de eigen gegevens
uit het elektronisch
patiëntendossier.
Ondertussen verbeterden
wij MyHealth Online.
Het gaat om de volgende
vernieuwingen:
-	Patiënten die nu inloggen
met alleen DigiD, kunnen
uitgenodigd worden voor
inloggen met mailadres,
wachtwoord en
SMS-token.
-	Uitnodigingen voor
MyHealth Online worden
alleen gestuurd als er in
het dossier van de patiënt
is aangegeven dat het is
toegestaan om toegang
te hebben tot MyHealth
Online.

-	Het mobiele nummer dat
vastgelegd wordt binnen
mijnQuarant kan nu ook
een andere code hebben
dan M. Het is mogelijk om
meerdere codes tegelijk
te gebruiken voor het
mobiele nummer.
-	Er is een nieuwe
parameter ‘Aantal
afspraken vooruit’
beschikbaar. Hiermee is
het aantal afspraken in
de toekomst dat getoond
moet worden in te stellen.
-	Het is nu mogelijk om
met de setting ‘Toegang
tot MHO’ de toegang
tot MyHealth Online te
regelen. In het geval
dat toegang niet is
toegestaan, lukt inloggen
door de patiënt niet.
Zie de release notes op
het Supportal voor meer
informatie over MyHealth
Online 4.0.1.

RELEASENIEUWS
Het verhogen van het gebruikersgemak, daar
draait het om dit jaar. Eind maart zijn mijnQuarant,
mijnQuarant Backoffice en mijnQuarant Geniq tegelijk
gereleased, zodat de verschillende onderdelen elkaar
versterken en samen goed blijven functioneren.
Lees er alles over in het Release Nieuws via
http://bit.ly/2oNSQCz.

VOORBEREIDING OP PRIVACYWET
ESSENTIEEL
Op 25 mei 2018 moeten GGZ-instellingen klaar zijn voor
nieuwe Europese regelgeving rondom de bescherming
van persoonsgegevens: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), ook wel de General Data
Protection Regulation (GDPR) genoemd. Voor instellingen
is deze wetgeving erg belangrijk, omdat de systemen met
medische gegevens en patiëntadministraties extra
aandacht verdienen.
Vanaf 25 mei volgend jaar geldt er één privacywet in de hele
Europese Unie. “De wet is ingegaan in mei 2016 en wordt
gehandhaafd vanaf 25 mei 2018”, aldus Gert Douma, manager
kwaliteit, privacy en informatiebeveiliging bij PinkRoccade
Healthcare. Voldoet uw organisatie niet aan de richtlijnen,
dan kunnen de boetes oplopen tot wel twintig miljoen euro
of vier procent van de jaaromzet. Douma: “Het is van belang
om nu maatregelen te treffen, zodat u klaar bent voor deze
verordening.”
Een goede voorbereiding…
Door een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te laten
voeren, kunt u privacyrisico’s al in een vroeg stadium
in kaart brengen. Ook moet u inventariseren welke
gegevensverwerkingen in uw instelling plaatsvinden en
dit vastleggen in een privacyboekhouding. Instellingen
moeten daarnaast een ‘Functionaris Gegevensbescherming’
aanstellen die helpt om aan deze wetgeving te voldoen.
Douma: “Daarnaast is een heldere procedure rondom
datalekken essentieel, zodat duidelijk is welke stappen
genomen moeten worden in het geval van een mogelijk
datalek. Ook het afsluiten van bewerkersovereenkomsten
met derde partijen is onderdeel van een
goede voorbereiding.”

