
mijnQuarant is een open systeem. Dat houdt in dat het EPD 
gekoppeld kan worden aan verschillende externe systemen. 
Een goed voorbeeld daarvan is de nieuwe koppeling met 
ZorgDomein. Ook werkt PinkRoccade GGZ aan twee nieuwe 
koppelvlakken voor betere communicatie met gemeenten.

Met de koppeling ZorgDomein worden de verwijsbrieven van 
externe partijen – huisartsen en andere GGZ-instellingen – 
in mijnQuarant verwerkt tot een inschrijving. Dit zorgt 
ervoor dat de instelling niet meer elke verwijzing met de 
hand hoeft over te nemen. Dit scheelt tijd en voorkomt 
fouten. De eerste implementatie wordt als gezamenlijk 
pilotproject met ZorgDomein aangepakt.

Nieuwe koppelvlakken
PinkRoccade GGZ ontwikkelde twee nieuwe koppelvlakken 
voor betere 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 berichtverkeer en automatische 
uitwisseling van beschikking, start zorg en stop zorg voor 
Jeugd berichtverkeer. Deze koppelvlakken zijn beschikbaar.

Editie iWmo en iJW mei 2017

STAP OP TIJD OVER OP DE
JUISTE BACKOFFICE & CONNECT 

Op 12 juni is de landelijke 
overgang van iWmo / iJw 
2.0 naar versie 2.1 gepland. 
Naast de introductie van de 
nieuwe 2.1 standaarden, is 
dit ook het moment waarop 
de gehele keten in XML gaat 
communiceren.

mijnQuarant Backoffice  7.2.1 
en mijnQuarant Connect  
2.7.0.1 zijn de software-
versies die minimaal nodig 
zijn om de nieuwe iWmo 
en iJw 2.1-standaarden te 
ondersteunen. De overgang 
naar versie 2.1 bevat zowel 
het reguliere berichten-
verkeer als de declaratie-/
facturatieberichten. Deze 
nieuwe softwareversies 
bieden ondersteuning voor 
een soepele overgang naar 
XML in de keten voor beide 
informatiestandaarden 

Stap op tijd, dus voor 12 
juni, over naar de genoemde 

versies van Backoffice en 
Connect, zodat de migratie 
naar de nieuwe standaard 
probleemloos verloopt.  
Voor mijnQuarant Connect 
moet de laatste patch  
geïnstalleerd worden 
(2.7.0.1). Beide releases zijn 
al beschikbaar. 

VECOZO laat weten dat de 
iWmo en iJw declaratie- en 
facturatieberichten per 
12 juni niet meer uit te 
wisselen zijn via de hui-
dige mijnQuarant Connect 
EDP-oplossing. Deze kunt 
u automatisch uitwisselen 
via de mijnQuarant Connect 
WMO-module en mijnQua-
rant Connect JW-module. 
De automatische uitwis-
seling van iWmo en iJw 
2.1-berichten en declaratie-/
facturatieverkeer stellen wij 
eind mei beschikbaar. 

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

-  VECOZO Overgang Jeugdwet-berichtenverkeer naar 
XML (WMO)

-  VECOZO Overgang Jeugdwet-berichtenverkeer naar 
XML (JW)

- iWMO 2.0 naar 2.1, iJW 2.0 naar 2.1

NIEUWE KOPPELVLAKKEN 
MIJNQUARANT

Automatisch verwerken van 
inschrijving scheelt tijd 
en voorkomt fouten

https://www.vecozo.nl/diensten/wmo-berichten_versturen/kennisbank.aspx?id=4090
https://www.vecozo.nl/diensten/wmo-berichten_versturen/kennisbank.aspx?id=4090
https://www.vecozo.nl/diensten/jeugdwet-berichten_versturen/kennisbank.aspx?id=4084
https://www.vecozo.nl/diensten/jeugdwet-berichten_versturen/kennisbank.aspx?id=4084
http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/landelijk-draaiboek-migratie-iwmo-20-naar-iwmo-21
http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/landelijk-draaiboek-migratie-ijw-20-naar-ijw-21


Eind maart verscheen 
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 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
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.

WET- EN REGELGEVING WIJZIGINGEN
IN MIJNQUARANT BACKOFFICE 7.2.1

Het elektronisch patiëntdossier mijnQuarant behaalde 
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 organisatie reikte de Groene Vinken uit 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. 

Kijk voor meer informatie op www.istandaarden.nl.

MIJNQUARANT BEHAALT GROENE 
VINKEN VOOR 2017

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.

RELEASENIEUWS

https://www.pinkroccade-healthcare.nl/nieuws/verhogen-gebruikersgemak-nieuwe-releases-ggz/

