
Het eerste half jaar van 2017 leidde door de vele meldingen 
en bevindingen tot een ad hoc-aanpak en het uitbrengen 
van veel patches. Parallel hieraan keken we intern naar onze 
processen en haalden extern de input op om weer terug te 
komen op een planmatige aanpak.

De afgelopen maanden werkten we aan het opstellen van de 
nieuwe roadmap. We voerden gesprekken met GGZ-bestuur-
ders, haalden input op bij behandelaren en expertgroepen 
en spraken met beheerders. Dit alles gaf ons richting,  
input en inzicht en leidde tot een prioritering van de  
belangrijkste thema’s inclusief aandachtspunten en wensen. 
Dit zijn thema’s die er voor iedere instelling toe doen.  
Wij zijn er van overtuigd dat dit een groot verschil gaat 
maken voor iedere gebruiker.

Intensieve samenwerking met onze klanten gaf nieuwe 
inzichten ten aanzien van gebruik en technische werking van 
mijnQuarant. De vele verstoringen leidden tot de inzet van 
diagnose-software, die daadwerkelijk bepaalde problemen 
aantoonde die we opnemen in de releases.

Het totaal aan input heeft geleid tot drie pijlers waarop we 
de roadmap baseerden:

1. Kwaliteit en performance
2. Snelle, overzichtelijke UI
3. Zorgprocessen in de praktijk

Continuïteit in de wet- en regelgeving blijft daarbij voorop 
staan. Dit betekent dat we het hele wetgevingspakket 2018, 
inclusief de transitie Jeugdwet, onderbrengen in de  

november-release.

Onze releases krijgen een naam 
Wij geven technische componenten nummers om controle  
te houden op onze technische code. Deze nummering  
communiceren we ook extern en dat geeft vaak verwarring. 
Daarom voorzien wij onze releases van een Latijnse naam en 
kiezen we ervoor om alleen nog intern de nummering  
te hanteren.

De eerstvolgende releasenamen zijn bekend:
- Helianthus in september
- Rosa in november
- Lavandula in maart 2018

Geniq-releases lopen parallel met de release van mijnQuarant 
en integreren we steeds meer met ons EPD mijnQuarant. 
Denk hierbij aan de afspraaktabellen vanuit de mijnQuarant 
Agenda en de zorgplanning-kubus die gebaseerd is op de 
mijnQuarant Zorg& Logistiek.

Inmiddels halen we de feedback op bij onze klanten over de 
roadmap en bouwen we verder aan de releases na Lavandula. 
Ons doel is om minimaal een jaar vooruit te lopen, zodat u 
beter kunt anticiperen.
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Eind deze maand is de nieuwe release van mijnQuarant 
beschikbaar: Helianthus. De releases die we de komende 
periode doorvoeren, baseren we op drie pijlers:  
zorgproces in de praktijk, snelle overzichtelijke user 
interface en kwaliteit en performance. Overkoepelend bij 
deze thema’s is de wet- en regelgeving.

In mijnQuarant Helianthus voeren we de volgende 
verbeteringen door voor de gebruikers van mijnQuarant:

Spellingscontrole
Wens van behandelaren is het hebben van een 
spellingscontrole in mijnQuarant. Deze is nu beschikbaar 
in het medisch dossier, zodat de behandelaar direct 
terugkoppeling op spelling krijgt bij de verslaglegging.  

Kopiëren en plakken 
We ontwikkelden een verbeterde functionaliteit voor 
verslagen waarmee je in één keer hele verslagen of delen 
daarvan kunt kopiëren en plakken op de gewenste plek. 

Sneller bij informatie 
Je kunt panelen ‘open en in bewerkmodus’ laten staan  
terwijl je andere panelen raadpleegt. Zo kun je veel sneller 
even de diagnose bekijken, terwijl je aan het werk bent in 
het behandelplan.

Oplossing verstoringen
Intensieve samenwerking met onze klanten leverde 
nieuwe inzichten op ten aanzien van het gebruik en de 
technische werking van mijnQuarant. De in de vorige release 
geïntroduceerde diagnose-software toonde technische 
problemen aan die we oplossen in deze release. Ook na deze 
release blijven we meten, zodat mijnQuarant stabiel blijft. 

Tabelupdates wetgeving 2018 
Vanaf oktober kunnen gemeenten beschikkingen afgeven op 
basis van de wetgeving 2018. Om deze te kunnen verwerken, 
pasten we Jeugdwet-tabellen en validatieregels aan. 

Vanaf begin volgend jaar wordt de Jeugdwet op een nieuwe 
manier verantwoord. Dit houdt in dat instellingen niet meer 
volgens de DBC-systematiek werken, maar volgens de WMO-
systematiek. In de Heliantus-release van eind september 
passen we de Jeugdwet-tabellen en validatieregels aan op 
basis van de wetgeving 2018. In de Rosa-release (november) 
voegen we startdeclaratie en kantelpunt toe.

Vanaf oktober 2017 kunnen gemeenten beschikkingen 
afgeven op basis van de wetgeving 2018. Om deze te kunnen 
verwerken, passen we een aantal Jeugdwet-tabellen en 
validatieregels aan. De eerste uitbreiding hierop leveren we 
via de Rosa-release (november). Dit betreft de ondersteuning 
van startdeclaratie en een kantelpunt. Deze variatie zien we 
onder meer bij de gemeente Amsterdam.

De WMO-systematiek is gebaseerd op de landelijke 
uitvoeringsvarianten Inspanningsgericht, Outputgericht 
en Taakgericht. Deze zijn al langere tijd operationeel in 
mijnQuarant. Productmanager Wet & Regelgeving Jacob 
Zoethout: “Veel gemeenten hebben specifieke eisen en 
wensen. In samenwerking met de gebruikersvereniging 
stellen we vragenlijsten op en onderzoeken we de variaties 
die voorkomen bij gemeenten. Op basis daarvan bekijken 
we of we mijnQuarant in latere releases verder uit moeten 
bouwen, zodat de instelling flexibeler om kan gaan met de 
verantwoording van Jeugd.”

In mei organiseerden we een sessie over de jeugd GGZ. 
Besproken werd welke veranderingen eraan komen en hoe 
mijnQuarant deze veranderingen ondervangt. Bekijk voor  
een terugblik hier de speciale editie van mijnQrant  
en het filmpje van de demo via deze link (wachtwoord: jeugd). 

HELIANTHUS EIND 
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VOORBEREIDINGEN OP  
TRANSITIE JEUGDWET 

Een groot aantal gebruikers is onvoldoende op de 
hoogte van hoe zij mijnQuarant correct kan inzetten. 
Wij bieden een training om de gebruiker zo effectief 
mogelijk met mijnQuarant te laten werken. Deze geven 
we op locatie voor 10-15 gebruikers. Elke training 
beslaat twee uur en wordt verzorgd door twee  
consultants van PinkRoccade GGZ. Bekijk de  
webinar over de Helianthus-release via deze link.

http://bit.ly/2jkdLwA
http://bit.ly/2eS6a30
https://vimeo.com/235906908
https://vimeo.com/235906908.

