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MIJNQUARANT BEHAALT GROENE
VINKEN VOOR 2017
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.

RELEASES: HET EPD
ALS FAVORIETE COLLEGA
Het verhogen van het
gebruikersgemak, daar
draait het in de komende
releases om. We kiezen
ervoor om mijnQuarant,
mijnQuarant Backoffice en
mijnQuarant Geniq tegelijk
te releasen op 31 maart,
zodat de verschillende
onderdelen samen goed
blijven functioneren en
elkaar versterken. Deze
releases zorgen voor een
beter product. Zo maakt u
het EPD mijnQuarant tot uw
favoriete collega.

wet- en regelgeving in 2017.
Daarnaast kunt u de AGBcode vanaf nu koppelen
aan een lager niveau in de
organisatorische eenheden
structuur. Hiermee kunt u
op dat niveau prijsafspraken
vastleggen en factureren.

Ten eerste is mijnQuarant
3.5.1 beschikbaar, waarbij de
focus ligt op het verhogen
van het gebruiksgemak van
mijnQuarant. Aan de hand
van gebruikerservaringen
voeren we gericht
uitbreidingen, optimalisaties
en wensen door. De
onderwerpen voor
mijnQuarant 3.5.1 zijn
gebruikersvriendelijkheid,
rechtmatigheid en
koppelvlakken.

Uitgebreide informatie staat
in het Release Nieuws, die u
vindt op onze website.

Ook is mijnQuarant 7.2.1
vrijgegeven.
De belangrijkste aanleiding
voor de Backoffice-release
zijn wijzigingen van de

Verder is Geniq 2.8.1
beschikbaar. Deze release
bestaat uit aanpassingen in
het kader van mijnQuarant
Backoffice 7.2.1, wet- en
regelgeving en enkele
functionele verbeteringen.

KORT NIEUWS
- Rivierduinen en
Emergis bezoeken
PinkRoccade GGZ
voor verschillende
demo’s.
- Mondriaan gaat live
met instroomproces.
- PinkRoccade GGZ
bezoekt Altrecht
voor een demo en
uitleg over diverse
onderdelen van
mijnQuarant.

THEATERSESSIES ZORG & ICT
GROOT SUCCES
Ook dit jaar stond
PinkRoccade Healthcare
weer op de Zorg & ICTbeurs. Deze beurs voor
ICT-professionals in de
zorg werd goed bezocht.
PinkRoccade Healthcare
was een van de 160
exposanten en kijkt
terug op een geslaagde
beurs met drukbezochte
theatersessies. Zo waren
er meer dan honderd
bezoekers aanwezig
bij de theatersessie
‘Transformaties in de zorg’.

Bavel van het Centraal
Militair Hospitaal ons
een kijkje in de keuken
van hun organisaties en
de transformatie die zij
doormaken.
Ruim vijftienduizend
bezoekers kwamen,
verspreid over drie dagen,
naar de beurs. Meer dan
vijfhonderd personen
bezochten onze stand en
we schonken bijna duizend
kopjes koffie in voor onze
bezoekers.

Waardevol om samen vorm aan
transformatie zorg te geven
Tijdens de werksessies
werkten we aan
vraagstukken uit de praktijk
met behulp van design
thinking. Ook gunden Fred
Hoekstra van de Parnassia
Groep en Patrick van

We kijken terug op een zeer
geslaagde beurs. Het was
waardevol om met velen
samen vorm te geven aan de
benodigde transformaties in
de zorg.

SERVICE CENTER BEZOEKT
KLANTEN STRUCTUREEL
Om dichter bij de klant te komen, zijn we verschillende
initiatieven gestart. Een daarvan is het bezoek aan alle
instellingen door het Service Center. “Deze gesprekken
geven ons een beter zicht op de zaken die spelen bij onze
klanten. Zo voorkomen we dat er onnodige problemen of
escalaties ontstaan.”
“Na een eerste kennismaking op locatie willen we deze
gesprekken op reguliere basis voortzetten”, aldus
Roland Wouters, medewerker van het Service Center.
“Afhankelijk van de wensen van de klant gebeurt dit
telefonisch of face-to-face.”
In de gesprekken bespreken we onder meer de
volgende punten:
- De status van de aangemelde issues.
-	De prioriteiten rondom issues en wensen die bij de
betreffende klant speelt.
- Aankomende releases en patches.
-	Verbeterpunten en verwachtingen rondom het afhandelen
van calls en incidenten.

Het doel is beter zicht op
zaken die spelen bij de klant
ZORG & ICT GEMIST?
Heeft u ons niet kunnen bezoeken op de Zorg & ICTbeurs? In de speciale beurseditie van mijnQrant leest u
over onze speerpunten voor de komende tijd. Lees de
mijnQrant via http://bit.ly/2nrht84.

“Tot nu toe ervaren onze klanten de bezoeken als zeer
positief”, vervolgt Wouters. “Vrijwel alle instellingen
geven aan dit als een stap in de goede richting te zien om
dichterbij hen te komen te staan.” Inmiddels brachten we
een bezoek aan Altrecht, Eleos, Emergis, Lentis,
Reinier van Arkel, Rivierduinen, Vincent van Gogh,
Breburg, Mondriaan en Arkin. De overige instellingen staan
de komende periode gepland.

