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Het gebruik van 
mijnQuarant kan volgens 
zorgprofessionals 
geoptimaliseerd worden. 
Enkele reacties van 
zorgprofessionals:

“Ik moet veel klikken”

“Het dossier is 

onoverzichtelijk”

“Ik kan dossierinformatie 

niet snel terugvinden”

Dossiers zijn in het verleden 
onder andere door fusies 
en samenvoegingen 
onoverzichtelijk geworden. 
Een optimale inrichting 
zorgt er voor dat een 
zorgprofessional een betere 
ervaring met het werken in 
dossier ervaart.

Met de dienst ‘Optimaliseren 
medisch dossier‘ 
zorgen wij ervoor dat 
zorgprofessionals slimmer 
en sneller met het medisch 
dossier werken en daardoor 
optimaal gebruik maken van 
de functionaliteiten. 

Door deze aanpak beperken 
zij het aantal klikken,  
wordt informatie uit het 
dossier overzichtelijk 
gepresenteerd 
en belangrijke 
dossierinformatie snel 
en daardoor makkelijker 
teruggevonden.

Deze dienst zorgt er voor 
dat zorgprofessionals 
mijnQuarant op de juiste 
manier inzetten.  
Hierdoor zien ze in 
één oogopslag welke 
zorginhoudelijke 
formulieren beschikbaar 
zijn en welke informatie 
in het dossier van een 
patiënt aanwezig is. 
Zorgprofessionals zijn 
in staat om efficiënter 
en makkelijker 
behandelinhoudelijke 
informatie te raadplegen 
en hoeven niet meer 
in het dossier te 
zoeken naar relevante 
behandelinformatie.

In maart jongstleden hebben wij een roadmap voorgelegd 
waarin we voorstelden om de releases Lavandula en 
Magnolia op te splitsen. De belangrijkste klantfeedback die 
we hierop ontvangen hebben is dat de voorkeur uit gaat 
naar minder releases. Dit vergt namelijk minder test- en 
implementatiemomenten. Daarnaast hebben specifieke 
problemen bij enkele klanten ook impact op de roadmap.

In overleg met de Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant 
(GVPQ) leveren we daarom dit jaar (2018) nog twee major 
releases uit, namelijk de Lavandula release op 27 juli en de 
Magnolia release op 15 november.

Naast deze major releases creëren we de mogelijkheid 
om via updates in te spelen op actuele klantvraagstukken. 
Deze worden niet van tevoren gepland en worden apart 
gecommuniceerd. Iedere instelling kan dan zelf de 
keuze maken om deze update in gebruik te nemen of te 
wachten op de eerstvolgende major release waar deze 
deelfunctionaliteiten in zit.

Releases Lavandula en Magnolia 
De exacte inhoud van de Lavandula en Magnolia staat 
nog niet vast. In de Lavandula release zitten in ieder 
geval verbeteringen van de kwaliteit en de stabiliteit van 
mijnQuarant. De thema’s twee kliks-navigatie en direct zicht 
op dossierformulieren zijn ook onderdeel van deze release. 
Deze twee thema’s zijn ondergebracht in de Lavandula 
release en komen niet uit via een Rosa 2 nalevering.
De Magnolia release staat in het teken van de wetgeving 
voor 2019 plus een aantal aanvullende thema’s waarover we 
nog in overleg zijn.

Releaseschema 2019 en verder
Ondertussen werken we met de werkgroep release, 
onderdeel van de GVPQ, aan een generiek releaseschema 
voor 2019 en verder.

MEDISCH DOSSIERROADMAP UPDATE

Wilt u meer weten over deze dienstverlening?  
Neem contact op met Marty Anthonio,  
marty.anthonio@pinkroccade.nl, 06 4339 2530.

MEER INFORMATIE?



Hoe krijgt u uw AVG-huishoudboekje op orde?
In het voorgaande artikel gaven we aan dat u op  
25 mei uw AVG-huishoudboekje op orde moet hebben en uw 
instelling moet voorbereiden op vragen en verzoeken met 
betrekking tot de gegevens.

Zo krijgt u uw AVG-huishoudboekje op orde
Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in uw instelling 
bevat o.a. persoons-, diagnose- en behandelgegevens van 
uw patiënten. Uw huishoudboekje bevat drie onderdelen:

•  Een Privacyregister waarin beschreven is welke informatie 
het EPD bevat;

•  Een Koppelvlakkenregister waarin beschreven is met 
welke externe zorgorganisaties gegevens  
worden gedeeld;

•  Een Risicoanalyse waarin beschreven is welke privacy-
risico’s er zijn in het EPD.

Vragen van patiënten
Weet welke rechten patiënten hebben en hoe u wilt omgaat 
met dergelijke verzoeken. Gaat u wel of niet in op het 
verzoek, welke termijn hanteert u voor de beantwoording, 
hoe wijst u uw patiënten op hun rechten? U kunt dit 
opnemen in uw kwaliteitsstatuut.

Vervolgens beschrijft u per patiëntrecht wat er moet 
gebeuren om het verzoek te kunnen honoreren. Wat is 
er nodig om een patiënt inzage te geven in zijn/haar 
eigen gegevens? Wat moet er gebeuren om een patiënt te 
vergeten in het EPD?

Tenslotte
Naast eerder genoemde voorbereidende acties, zijn er 
nu al gerichte maatregelen mogelijk om privacyrisico’s te 
mitigeren. Dit zijn bijvoorbeeld:

•  Anonimiseren van gegevens die gekopieerd zijn van de 
productieomgeving naar een test- of acceptatieomgeving;

•  Controleren van medewerkersprofielen of de autorisatie 
voor het inzien van patiënten goed is ingeregeld.

Lees het hele artikel op onze website 
https://www.pinkroccade-healthcare.nl

Met het van kracht worden van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) verandert er veel voor uw 
instelling. Van GGZ-instellingen wordt verwacht dat zij 
orde op zaken hebben als het gaat om de verwerking van 
persoonsgegevens. Aangezien uw instelling persoonlijke 
informatie van patiënten verwerkt, moet u actie ondernemen 
om dit proces inzichtelijk(er) te maken.

Wij helpen uw instelling daarom graag op weg op het 
gebied van privacy, cliëntenrechten en de bescherming van 
persoonsgegevens in relatie tot de mijnQuarant suite.

Wat kan PinkRoccade GGZ voor u betekenen?
Wij helpen u verder met de AVG door het bieden van de 
onderstaande pakketten:

AVG 
Basis

AVG 
Plus

AVG 
Top

Register 
verwerkingsactiviteiten

Risicoanalyse 
mijnQuarant

Opschonen omgeving 
(OTA)1

Advies MyHealth online 
(MHO)2

Uitleg & controle op 
logging

Draaiboek opstellen 
patiënt vergeten in 
mijnQuarant

Autorisatie-analyse

€ 3.999,- € 6.999,-
(+- 4 dagen)

€ 9.999,-
(+- 8 dagen)

KLAAR VOOR DE PRIVACYWET:  
ZO DOET U DAT

UW INSTELLING KLAAR 
VOOR DE AVG! 

Wilt u meer informatie over de bovenstaande  
pakketten? Neem dan contact op met Stephan Janssen, 
stephan.janssen@pinkroccade.nl

MEER INFORMATIE?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met  
Daniel de Jager, daniel.dejager@pinkroccade.nl

https://www.pinkroccade-healthcare.nl/nieuws/is-uw-avg-huishoudboekje-op-orde/
https://www.pinkroccade-healthcare.nl

