
Altijd up-to-date met wet- en regelgeving

Productie GGZ: Inzicht in uw productie en productiviteit

Hoe houdt u zicht op de prestaties van uw GGZ-instelling in het steeds veranderende zorglandschap? 
Toegang tot de juiste informatie is essentieel voor het kunnen sturen van uw organisatie.  
Productie GGZ geeft inzicht in de productie en productiviteit van uw instelling, zodat u altijd up-to-date 
bent met actuele informatie.



Het informatiegebied Productie GGZ betreft de ‘output’ 
van uw GGZ-instelling: welke zorg levert u en wat brengt 
deze zorg op? Complexe en diverse wet- en regelgeving 
maken het productieproces lastig te sturen en zorgen voor 
een toenemende informatiebehoefte. Productie GGZ geeft 
actueel inzicht in het primaire proces en de opbrengsten 
die hieruit voortvloeien.

Waarom Productie GGZ?
Productie GGZ ontsluit alle relevante productie-
gerelateerde informatie uit mijnQuarant en maakt 
deze op een standaard manier beschikbaar voor de 
informatievoorziening van uw instelling. Door de 
aansluiting op de mijnQuarant releasekalender is nieuwe 
informatie altijd direct beschikbaar voor uw instelling, 
zonder dat eerst complexe aanpassingen aan bestaande 
(maatwerk)systemen nodig zijn. 

Met de Productie GGZ-module kunt u bijvoorbeeld:
-  afspraken met opdrachtgevers over volume en  

prijs bewaken.
-  opbrengsten bewaken in relatie tot kostprijzen. 
-   zien hoe de omzet zich ontwikkelt in de  

diverse financieringsstromen.
-   niet-betaalde werkzaamheden inzichtelijk maken  

en beperken.
-   de gegevens gebruiken voor prestatie-indicatoren voor 

uw instelling.

Beschikbare informatie
Productie GGZ biedt informatie aan met standaard  
rapportages, tabellen en in kubussen. Hiermee maakt  
u aansluiting op uw overige informatievoorzienings-
systemen en -analyses en maakt u rapporten met Excel  
of een andere rapportagetool. Naast de bestaande  
rapportages zetten we in op de uitbreiding van de  
standaard rapportageset.  

De volgende informatie is beschikbaar binnen  
Productie GGZ:
-  Basis-GGZ: geopende en gesloten Basis-GGZ 

behandeltrajecten en de in dat kader  
uitgevoerde zorgactiviteiten.

-  DBC-informatie: geopende en gesloten DBC’s, in het 
kader daarvan verleende zorg, deelprestaties en de 
financiële afhandeling, validatiefouten, begroting  
en spiegelinformatie.

-  Overige productie: heeft betrekking op verzekerde zorg, 
bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek, die buiten DBC’s 
om gedeclareerd wordt of op onverzekerde  
zorg die rechtstreeks bij de patiënt in rekening  
gebracht wordt.

-  Behandelaar Productiviteit: productiviteitsberekening 
per medewerker en organisatie-eenheid,  
gebaseerd op bestede tijd en beschikbare tijd  
(formatie, gewerkte uren, enzovoort).

-  Integrale Productie: productie in alle 
financieringsstromen en financieringvormen.  
Hierdoor zijn verschuivingen en trends zichtbaar. 

De meerwaarde van Productie GGZ met mijnQuarant
-  Altijd up-to-date met wet- en regelgeving en optimale 

aansluiting op mijnQuarant releasekalender.
-  Informatie op de juiste plek, ook in het primaire proces, 

geïntegreerd in mijnQuarant.
-  Geen extra kosten voor het bijhouden van wijzigingen  

in mijnQuarant.
-  Standaard rapportages voor management, 

zorgadministratie en behandelaren.
-  Mogelijkheid om ad hoc informatieverzoeken snel en 

betrouwbaar te kunnen leveren.

Het is ook mogelijkheid om gegevens uit de  
module Productie GGZ op te nemen in een eigen  
Business Intelligence-systeem.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Marjolein Joris.
Telefoonnummer: (06) 4339 2970
E-mail: marjolein.joris@pinkroccade.nl


