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PATIËNTEN-APP VOOR
BEHANDELAAR IS BESCHIKBAAR
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 hebben
we nu 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.

BLAUWDRUK IS GEREED VOOR
INZET BIJ PROJECTEN
In samenwerking met de
Gebruikersvereniging
Psygis Quarant (GVPQ)
ontwikkelde PinkRoccade
GGZ de afgelopen jaren
functionaliteiten die
samen het casusgestuurd
EPD mijnQuarant vormen.
Consultant Niels Wabeke:
“mijnQuarant is een
standaardapplicatie en
vraagt een vernieuwde
blauwdruk, om het complexe
GGZ-proces in kaart te
brengen en de mijnQuarant
suite hierop aan te laten
sluiten.” De blauwdruk
is gereed.
“De blauwdruk beschrijft
hoe wij aankijken tegen het
primaire proces van elke
zorgaanbieder in de GGZ en
hoe onze producten deze
essentie ondersteunen”,
aldus Wabeke, die
de blauwdruk mede
ontwikkelde. “De standaard
is het resultaat van
jarenlange best-practice
ervaringen. De blauwdruk
is daarmee de standaard
voor ontwikkeling en
dienstverlening.”

Kwaliteitsverhoging
De blauwdruk is van grote
waarde voor onze klanten
en verhoogt de kwaliteit
voor de ontwikkeling
en dienstverlening van
mijnQuarant. Het biedt
gezamenlijke focus op
het zorgproces en de
ondersteuning vanuit
mijnQuarant. “Op deze wijze
is het gesprek eenvoudiger
en worden eventuele
omissies in de applicatie of
het proces beter zichtbaar.”
Het doel van de blauwdruk
is deze in te zetten bij de
implementatie van nieuwe
projecten. Neem voor meer
informatie contact op
met Niels Wabeke: niels.
wabeke@pinkroccade.nl.

KORT NIEUWS
- De gebruikersvereniging organiseert
op 30 mei een dag
voor functioneel
beheerders bij ons
op kantoor.
- GGZ inGeest draait
een pilot met mijnQuarant Onderweg.

DEMO UITVOERINGSVARIANTEN
JEUGDWET DRUK BEZOCHT
Vanuit onze leden van
de Gebruikersvereniging
kwam het verzoek om de
uitvoeringsvarianten,
zoals deze nu aanwezig zijn
binnen de jeugdstandaard,
toe te lichten met een demo.
Deze vond begin
mei plaats op onze locatie
in Apeldoorn.
“Naast het delen van
informatie aan onze
instellingen, hebben
we ook zelf veel
informatie opgedaan
door het verkrijgen van
praktijkvoorbeelden.”
Vrijwel alle instellingen
bezochten de demo.
“We hopen dat deze sessie
heeft bijgedragen aan
enerzijds bewustwording
van de wijzigingen in de
Jeugd-ggz, die ingaan op
1 januari 2018”, vertelt
Heleen van den Bosch,
informatieanalist bij
PinkRoccade Healthcare.

“Anderzijds konden
we uitleggen welke
wetgevingen mijnQuarant
op dit moment ondersteunt
en waar we de komende tijd
aan gaan werken.”
Feedback welkom
Naast het delen van
informatie aan onze
instellingen hebben
we ook zelf veel
informatie opgedaan
door het verkrijgen van
praktijkvoorbeelden.
Van den Bosch:
“Voor zowel onze
instellingen als voor
onszelf hebben we de
demo, presentatie,
praktijkvoorbeelden
en vooral de feedback
vanuit de leden als zeer
waardevol ervaren.
Heeft u feedback of
suggesties ten aanzien van
dit soort demo-sessies?
Wij horen het graag.

OVERLEG GEBRUIKERSGROEP
GENIQ
Op vrijdag 9 juni organiseren we een gebruikersgroepoverleg om de doorontwikkeling van Geniq te bespreken. We besteden aandacht aan de roadmap, standaardisatie en strategie, het gebruik van Geniq, toelichting
op thema’s en feedback van gebruikers. Nog geen
uitnodiging ontvangen? Of een collega meenemen?
Stuur een mail naar: roel.derksen@pinkroccade.nl.

MINIMALISEER HANDMATIGE ACTIES
EN VOORKOM PAPIEREN
GEGEVENSSTROOM
Elke instelling heeft te maken met de instroom van
patiënten. Door de mogelijkheden binnen mijnQuarant
volledig in te zetten, wordt het instroomproces optimaal
ondersteund. Het EPD verwerkt een nieuwe verwijzing
zoveel mogelijk geautomatiseerd, waardoor een screener
met een minimum aan handelingen bezig kan met het
beoordelen van een verwijzing en het inplannen van een
eerste gesprek.
Voor een optimaal verloop van de instroom van patiënten
is goede communicatie in de keten nodig, eenvoudige
en slimme registratie van patiëntgegevens, inzicht in de
instroom en monitoring op rechtmatigheid en het voldoen
aan wet- en regelgeving. Een optimale ondersteuning van de
patiënteninstroom draagt bij aan de efficiëntie van zorg en
het verhogen van de kwaliteit van de zorg.
Bij het verwerken van een verwijzing wordt automatisch:
-	het BSN geverifieerd.
-	de NAW-gegevens van de patiënt opgevoerd in het EPD.
-	de patiënt toegewezen aan de geselecteerde afdeling
en financiering.
-	het medisch dossier aangemaakt, waar de verwijzing
direct in wordt geplaatst.
-	het zorgplan aangemaakt, met het geselecteerde
(instroom)programma.
Doordat mijnQuarant al deze handelingen automatisch
uitvoert, beperkt u de administratieve lasten.
Meer informatie? Neem dan contact op met Marjolein Joris,
marjolein.joris@pinkroccade.nl, (06) 4339 2970.

