
De nieuwe versie van mijnQuarant (3.5.2) is per 1 augustus 
beschikbaar. Ook van mijnQuarant Backoffice (7.2.3) en 
Geniq (2.9) verschijnen nieuwe versies.

In de mijnQuarant 3.5.2-release is een belangrijk focus gebied 
de stabiliteit van mijnQuarant. Intensieve samenwerking 
met een aantal van onze klanten heeft veel nieuwe inzich-
ten opgeleverd ten aanzien van het gebruik en de werking 
van mijnQuarant en de nieuwe mijnQuarant modules in 
productie omgevingen. De recente bevindingen hebben ge-
leid tot een aantal belangrijke wijzigingen in de software die 
zijn gericht op het robuust maken van mijnQuarant. In deze 
release zijn verstoringen opgelost, logmeldingen verbeterd 
en is de feedback naar de eindgebruiker verduidelijkt. 
 
De focus tot en met de voorgaande release lag vooral op het 
oplossen van reproduceerbare verstoringen. Vanaf mijn-
Quarant 3.5.1.6 introduceerden we extra log- en diagnose 
instrumenten om uitgebreider en beter te kunnen vastleggen 
wat er gebeurt in het systeem wanneer dat uitvalt.  
De analyse van de extra gegevens uit deze instrumentatie 
heeft ons diepgaand inzicht gegeven in de verstoringen bij 
eindgebruikers die we niet intern kunnen reproduceren. 
Antes, Breburg en Reinier van Arkel zijn de eersten klanten 
waarvan de gegevens verwerkt zijn na ingebruikname van 
mijnQuarant 3.5.1.6. Andere instellingen worden ook bena-
derd om deel te nemen aan deze analyses.

Naast mijnQuarant 3.5.2 is mijnQuarant Backoffice 7.2.3  
verschenen, met daarin verbeteringen voor het op slot zet-
ten van gefactureerde productie. Ook verschijnt Geniq 2.9,  
met daarin onder meer nieuwe procedures om afspraak-
gegevens uit de mijnQuarant Agenda in Geniq op te nemen.

Zie voor meer informatie de Releasenotes op het Supportal 
en het Release Nieuws op onze website.
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GGZ-INSTELLINGEN KIEZEN OPNIEUW 
VOOR PINKROCCADE GGZ 
Dertien GGZ-instellingen, 
verenigd in de 
gebruikersvereniging 
PSYGIS Quarant, verlengen 
hun samenwerking met 
ons en zetten hiermee 
het gebruik en de 
doorontwikkeling van het 
EPD mijnQuarant voort. 
Tijdens de eerste drie jaar 
worden de afgesproken 
performance indicatoren 
gemeten en als wij deze in 
voldoende mate halen, dan 
wordt het contract met nog 
eens twee jaar verlengd. 

Betty Kooijman, 
voorzitter van de 
gebruikersvereniging:  
“Met alle leden en 
PinkRoccade GGZ werken 
we samen om wettelijke 
kaders, software-
implementaties en andere 
doelstellingen om te zetten 
in goed werkende EPD-
oplossingen. Datzelfde 
blijven we doen in de 
nieuwe contractperiode 
waarvoor we op 13 juli 
de handtekeningen 

hebben gezet, maar we 
leggen het accent nu op 
het verbeteren van de 
bestaande functionaliteiten. 
We geven prioriteit aan 
het gebruiksgemak voor 
de behandelaar en een 
kwaliteitsverbetering 
als het gaat om de 
EPD-ondersteuning 
van het behandel- en 
registratieproces.”

Lees hier het persbericht.

KORT NIEUWS
-  Rivierduinen is in 

productie met de 
Jeugd- en WMO- 
koppeling. 

-  Kick-offs gehad 
met Eleos en 
Reinier van Arkel 
voor de implemen-
tatie van de Jeugd- 
en WMO-koppeling.

NIEUWE RELEASES ZORGEN 
VOOR STABIELER MIJNQUARANT

https://www.pinkroccade-healthcare.nl/nieuws/dertien-ggz-instellingen-kiezen-opnieuw-meerjarig-pinkroccade-ggz/


De toekomst van de GGZ moet meer persoonlijk, preventief, 
participatief en predictief. Op zich geen nieuws volgens 
Philip Idenburg, managing partner bij BeBright. De vraag is 
echter hoe instellingen daar komen. En dat is precies waar 
Idenburg zich mee bezig houdt. “Het ideaalbeeld is een 
samenwerking over de schotten van de zorg. GGZ-patiënten 
hebben vaak zorgvragen die breder zijn dan alleen de GGZ.” 

Idenburg is initiatiefnemer van Diagnose Transformatie,  
een toolbox voor grensverleggers in de zorg.  
“Vergrijzing en ontgroening, een meer holistische 
mensbeeld, een stijging van het aantal chronisch zieken 
en stijgende kosten van de zorg zijn redenen waarom het 
anders moet”, aldus Idenburg. “De hulpvrager moeten 
meer de regie krijgen over zijn zorgproces. Dat vraagt 
om werkelijke co-creatie tussen onder andere instelling 
en patiënt, maar vooral ook tussen de verschillende 
zorgverleners van de patiënt. Een intentie en behoefte van 
zowel patiënten als zorgverleners. Zorgverleners zien dat 
de zorg beter moet aansluiten op de individuele context 
van de patiënt, maar lopen vaak vast in een systeem 
van regelgeving en bekostiging die zo’n integrale en 
coöperatieve aanpak in de weg staat. Een systeemwereld 
die niet aansluit bij de complexiteit van de psychiatrische 
aandoeningen en daarmee de leefwereld van de patiënten 
én de zorgprofessionals in de GGZ.”

Lees hier het volledige interview.

Elke instelling heeft te maken met de instroom van 
patiënten. Door alle mogelijkheden van mijnQuarant in te 
zetten, wordt het instroomproces optimaal ondersteund.  
Het EPD verwerkt een nieuwe verwijzing vrijwel volledig 
geautomatiseerd, waardoor een screener een minimum aan 
handelingen nodig heeft om te starten met de belangrijkste 
taken: het beoordelen van de verwijzing en het plannen van 
een eerste gesprek.

Voor een optimaal verloop van de instroom van patiënten 
is goede communicatie in de keten, eenvoudige en slimme 
registratie van patiëntgegevens, inzicht in de instroom 
en monitoring op rechtmatigheid nodig. 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 patiënt geregistreerd in mijnQuarant op basis van BSN 

en NAW-gegevens.
-  de patiënt toegewezen aan de geselecteerde afdeling en 

financiering.
-  het medisch dossier aangemaakt, met daarin de 

verwijsbrief.
-  het zorgplan aangemaakt, met het geselecteerde 

(instroom)programma.

Doordat mijnQuarant vrijwel alle handelingen automatisch 
uitvoert, beperkt u de administratieve lasten.  

Meer informatie, de flyer aanvragen of een demo op locatie?  
Neem contact op met Marjolein Joris,  
marjolein.joris@pinkroccade.nl, 06 4339 2970. 

SUCCESVOL TRANSFORMEREN  
KUN JE LEREN

HET OPTIMALE INSTROOMPROCES

https://www.pinkroccade-healthcare.nl/nieuws/succesvol-transformeren-kun-leren/

