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NIEUWE RELEASES
BINNENKORT BESCHIKBAAR
De nieuwe versie van mijnQuarant, mijnQuarant 3.5.2,
komt half juli beschikbaar. Tegelijkertijd verschijnen
mijnQuarant Backoffice 7.2.3 en Geniq 2.9.
In mijnQuarant 3.5.2 besteden we vooral aandacht aan de
kwaliteit van de applicatie. Daarnaast voeren we de nodige
verbeteringen en uitbreidingen door, die het werken
met mijnQuarant veraangenamen. Voorbeelden hiervan
zijn betere ondersteuning van het instroomproces door
verbeteringen op het automatisch inschrijven van patiënten
via digitale verwijsbrief of BSN, en het beter en netter tonen
van de actuele medicatie van patiënten in het medicatieinformatiepaneel en het medicatie-werkpaneel.
De functionaliteiten die potentieel bedoeld waren voor de
3.6 release en die niet in deze 3.5.2. release zitten, plannen
we opnieuw in.
Tegelijk met mijnQuarant 3.5.2 komt mijnQuarant Backoffice
7.2.3 uit, met daarin verbeteringen voor het op slot zetten
van gefactureerde productie. Daarnaast ontwikkelden we
een audittrail op financiële stamtabellen, waarmee alle
wijzigingen door gebruikers in die stamtabellen worden
bijgehouden. Ook verschijnt Geniq 2.9, met daarin onder
meer nieuwe procedures om afspraakgegevens uit de
agenda van mijnQuarant in Geniq op te nemen.
Zodra we de releases vrijgeven, volgen er berichten op het
Supportal met daarbij de releasenotes.

ROM-KOPPELING VAN KOPPELTAAL
MET MIJNQUARANT IN ONTWIKKELING
In samenwerking met
Stichting Koppeltaal werkt
PinkRoccade GGZ aan een
koppeling. Deze koppeling
ondersteunt de behandelaar
beter bij het versturen van
ROM-aanvragen vanuit
mijnQuarant en zorgt ervoor
dat de behandelaar de
status van de uitstaande
ROM-aanvragen eenvoudig
krijgt teruggekoppeld.
Met de koppeling wordt
het uitstapje van de
behandelaar naar ROM tot
het minimum beperkt.
Koppeltaal is een ICT-taal
die het mogelijk maakt
om e-health-programma’s
onderling uit te laten
wisselen. De koppeling
tussen mijnQuarant en
Koppeltaal is een wens
van Gebruikersvereniging
PSYGIS Quarant. De
ontwikkeling van deze
koppeling bevindt zich in de
opstartfase. PinkRoccade
GGZ ondertekende
een contract voor
samenwerking.
Koppeltaal maakt het
mogelijk om een bestaand
e-health-programma te
koppelen aan de eigen

ICT-omgeving van een
organisatie. Koppeltaal
wordt ontwikkeld en
geleverd door Stichting
Koppeltaal. Deze
stichting is een initiatief
van GGZ-instellingen,
zorgverzekeraars en
ICT-bedrijven in de zorg.

KORT NIEUWS
Dinsdag 30 mei namen
dertig functioneel
beheerders deel
aan de eerste editie
van de Functioneel
Beheerders-dag voor
leden van Gebruikersvereniging PSYGIS
Quarant (GVPQ) bij
PinkRoccade GGZ in
Apeldoorn. Het doel
van deze dag was een
nieuw platform creëren om elkaar te leren
kennen en onderling
kennis en inzichten te
delen over het ontwikkelen, implementeren en beheren van
mijnQuarant. Lees het
verslag op de
GVPQ-website.

ONDERZOEK NAAR
FACT-TEAMS AFGEROND
Lisette Heerink volgt de
master Medical Informatics
aan de Universiteit van
Amsterdam. Voor haar
afstuderen onderzocht
zij de werkwijze en
behoeften van FACTteams. “PinkRoccade GGZ
ondersteunt dertig procent
van alle gecertificeerde
FACT-teams in Nederland
met mijnQuarant. Het is dus
belangrijk dat de producten
van PinkRoccade goed
aansluiten bij de eisen van
de FACT-behandelaren.”
“Omdat FACT-behandelaren
ambulant werken, is er
een grote behoefte om
onderweg toegang te
hebben tot het EPD”, aldus
Lisette. “Het doel van mijn
onderzoek is om op basis
van de wensen en behoeften
van FACT-behandelaren
eisen op te stellen voor een
mobiele applicatie.”

Naast literatuuronderzoek
vulden 300 FACTbehandelaren van 28 GGZinstellingen een enquête
in. Verder gebruikte Lisette
observaties bij FACTbehandelaren om inzicht te
krijgen in de werkwijze
en behoeften.
Deze verwerkte ze in een
mock-up, die ze testte met
twintig FACT-behandelaren
binnen acht instellingen.
“Na afloop stelde ik met
een gevalideerde vragenlijst
vast hoe tevreden FACTbehandelaren met deze
mock-up zijn. Naar
aanleiding hiervan paste
ik de eisen aan. De twintig
FACT-behandelaren
zijn tevreden met de
uiteindelijke mock-up.”
Eind augustus studeert
Lisette af. De UvA maakt
haar afstudeerrapport na
die tijd openbaar.

GGZ IN HET NIEUWS
Geen uitsluitsel over toegang Wlz voor ggz-cliënten.
Eén op de drie zorgaanbieders struikelt over
deadline jaarverslag.
Psychiaters zien verval jeugd-ggz.

EY-CERTIFICAAT BESPAART
GV-LID TIENDUIZENDEN EURO’S
Binnenkort start Ernst & Young Accountants (EY) in
opdracht van de Gebruikersvereniging (GV) de audit voor
mijnQuarant. Hiermee kunnen de leden van de GV sneller
hun eigen accountantsverklaring verkrijgen, omdat een
groot deel geborgd wordt door deze EY-certificering.
Een mooi voorbeeld van een gebundelde en
kostenbesparende aanpak.
In deze certificering kijkt EY naar het ontwikkelproces
en op basis van ZekereZorg1 (onder meer BasisGGZ,
Gespecialiseerde GGZ en Forensische Zorg) en ZekereZorg2
(onder meer de WLZ, WMO en jeugdwet) naar de wijze
waarop mijnQuarant voldoet aan de gestelde normen.
Het certificaat borgt dat de werking van het EPD correct
en volledig is, vooral voor alle wet- en regelgeving
gerelateerde eisen.
De Gebruikersvereniging investeert als opdrachtgever voor
alle dertien leden. Wij stellen medewerkers beschikbaar om
aan het traject bij te dragen. Alleen de GV-leden krijgen dit
EY-certificaat uitgereikt. De kosten per GV-lid bedragen
ongeveer tien procent ten opzichte van het individueel laten
uitvoeren van zo’n onderzoek. De besparing kan oplopen
tot tienduizenden euro’s per instelling. We nemen de
bevindingen mee in volgende releases.
Alle grotere GGZ-zorginstellingen moeten bij de
jaarrekening een accountantsverklaring kunnen overleggen.
Essentieel onderdeel hierbij is de beoordeling van de
administratieve processen en ICT-systemen. Een jaarlijkse
EY-audit is hiervoor een belangrijke kwaliteitsborging.

