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TRANSITIE JEUGDZORG IN
KAART GEBRACHT
Landelijk worden per 1 januari 2018 grote wijzigingen
doorgevoerd op de registratie en facturatie van de
jeugdzorg. Wij willen u daar zo goed mogelijk op
voorbereiden en stelden een aantal belangrijke vragen
en antwoorden voor u op. Daarnaast bieden wij u de
mogelijkheid om samen met ons de transitie uit te voeren.
Rondom deze transitie zijn veel vragen. Wij beantwoorden
deze vragen in een FAQ-overzicht. Vragen die bijvoorbeeld
aan bod komen, zijn: wat gaat er allemaal veranderen?
Komt er een nieuwe versie van het berichtenverkeer?
Is het mogelijk om de JW321 te blijven gebruiken en
naar de gemeente te sturen? Is er hulp beschikbaar bij
het inrichten van mijnQuarant? Gaat mijnQuarant
alle varianten ondersteunen in de contracten
rondom gemeentefinanciering?
Naast deze vragen gaan we in op wat instappen per 1 april
of 1 juli betekent. Ook bieden we een stappenplan voor
zorgaanbieders van jeugd GGZ, waarin we ingaan op de
stappen 1) inkoopafspraken maken, 2) DBC’s beëindigen,
3) verifiëren cliëntenbestand, 4) verwerken nieuwe
toewijzingen, 5) verzoeken om toewijzing versturen, en 6)
facturen 2016 en 2017 actualiseren.
Wilt u meer weten? U vindt het document met vragen,
antwoorden en stappenplan op het Supportal:
Updates & releases / mijnQuarant / Rosa.

MIJNQUARANT ROSA BESCHIKBAAR
Een nieuwe release van mijnQuarant is beschikbaar:
mijnQuarant Rosa. In deze release staat de wetgeving
centraal. Daarnaast focussen we op onze drie pijlers:
kwaliteit en performance, snelle en overzichtelijke user
interface en zorgproces in de praktijk.
Zie voor de Transitie Jeugd het uitgelichte artikel
(kolom hiernaast). Verder bevat de Rosa-release:
Tijdsverdeling groepen
Vanaf nu is er de mogelijkheid om voor de declaratie naar de
gemeenten de verstrekte tijd voor groepen te verdelen over
de deelnemers, conform de DBC-systematiek.
Afhandeling indirecte tijd & reistijd
In mijnQuarant Rosa is het nu ook mogelijk om indirecte
tijd en reistijd mee te nemen in de declaratie van de zorg
richting gemeenten. Dit kan per gemeente worden ingericht.
Hiermee vergroten we de facturatiemogelijkheden
richting gemeenten.
Hoofd- & onderaannemerschap
Vanaf de Rosa-release vergroten we de flexibiliteit van de
backoffice voor hoofd- en onderaannemerschap. Hierdoor
hebben instellingen meer mogelijkheden in de registratieve
verwerking van nieuwe samenwerkings- en contractvormen.
Zie voor overige verbeteringen de releasenotes op
het Supportal.

WEBINAR MIJNQUARANT ROSA
Eind november vond de webinar rondom de Rosa
plaats. Heeft u de webinar gemist? Of wilt u deze
alsnog bekijken of nogmaals terugkijken? Dat kan via:
http://bit.ly/2zT3But.

OPNIEUW EY-CERTIFICERING
VOOR MIJNQUARANT
In opdracht van de Gebruikersvereniging (GV) startte
Ernst & Young Accountants (EY) enkele maanden geleden
de ZekereZorg-audit voor mijnQuarant. Hiermee kunnen de
leden van de GV sneller hun eigen accountantsverklaring
verkrijgen. Net als in voorgaande jaren behaalde
mijnQuarant ook dit jaar het EY-certificaat, dat eerdaags
wordt uitgereikt.
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.
In deze certificeringsronde keek 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)
normeringen naar de wijze waarop mijnQuarant voldoet aan
de gestelde normen. Het certificaat borgt dat de werking
van het EPD voldoet aan de geldende normen, vooral voor
wat betreft de wet- en regelgeving gerelateerde eisen.
De Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant (GVPQ)
investeerde als opdrachtgever voor alle dertien leden.
PinkRoccade GGZ stelde medewerkers beschikbaar om aan
het traject bij te dragen. De kosten per GV-lid bedragen
ongeveer tien procent ten opzichte van de kosten van het
individueel laten uitvoeren van zo’n onderzoek. De besparing
kan oplopen tot tienduizenden euro’s per instelling.
Daarnaast levert het instellingen tijdsbesparing op.
We nemen de bevindingen en aanbevelingen mee in de
requirement-analyse voor volgende releases.

FRANK TERBURG STELT
ZICHZELF VOOR
Frank Terburg is sinds half november in dienst als
Manager Product Development. “De teams binnen
development zijn opnieuw ingedeeld om meer klantgericht
en voorspelbaarder te werken. Daar wil ik me op focussen
de komende tijd.”
Frank werkte onder andere voor de Amerikaanse marktleider
op het gebied van communicatie tussen zorgaanbieders en
zorgverzekeraars. Voor een andere organisatie bracht hij
een nieuwe apothekersapplicatie op de markt. “Voor mij
geeft de combinatie van zorg en IT een extra dimensie.
De toegevoegde waarde die je met een IT-oplossing
realiseert, doet er in de zorg ook echt toe. Het gaat over het
welzijn van mensen, soms zelfs om mensenlevens.
Die relevantie geeft mij veel voldoening. Het mooie van IT
vind ik dat je iets kan maken dat werkt en dat toegevoegde
waarde levert aan de gebruiker. Daar ben ik eigenlijk altijd
door gedreven geweest. Ik ga ook graag in gesprek met
klanten om zelf te begrijpen waar behoefte aan is, wat goed
werkt, wat verbeterd kan worden. Om vandaar uit ‘van buiten
naar binnen te kunnen managen’.”
De keuze voor PinkRoccade GGZ was voor Frank het mooie
product en de goede marktpositie. “Er moet echt wat
gebeuren om deze marktpositie te kunnen handhaven en
verder uit te kunnen bouwen. We moeten met zijn allen de
schouders eronder zetten. Daar houd ik van.”

GGZ IN HET NIEUWS
- PinkRoccade grootste EPD-leverancier in de GGZ:
http://bit.ly/2icVhhO.
- ‘Psycholoog soms langer bezig met administratie dan
met patiënt’: http://bit.ly/2k9VYck.
- NZa verplicht ggz-aanbieders tot deelname proef
‘Engels model’: http://bit.ly/2k7bGov.

