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Intro

De zomerse release van mijnCaress is 
er weer en die is qua inhoud altijd een 
spannende. Traditioneel gezien staat de 
najaarsrelease elk jaar in het teken van 
de nieuwe wet- en regelgeving en is de 
voorjaarsrelease elk jaar een mix van 
nieuwe functionaliteit en toevoegingen 
op wet- en regelgeving. De zomerrelease 
is daarentegen soms een voorbereiding 
op wet- en regelgeving, soms een 
kwaliteitsinjectie en soms een impuls 
aan nieuwe functionaliteit.

Focus op wet- en regelgeving
In heel 2021 en 2022 werken we hard aan 
PGO en eOverdracht. In de afgelopen 
periode hebben wij ervoor gezorgd dat 
voor PGO de implementaties gestart zijn 
bij de zorginstellingen die voorop lopen 
op dit onderwerp. Voor eOverdracht is 
tijdens de NUTS Hackathon succesvolle 
gegevens uitwisseling in de keten 
gerealiseerd.

Werken aan kwaliteit
Trouwe volgers weten dat we dit jaar ook 
druk zijn met onze manier van werken 
steeds meer in lijn te brengen met onze 

Simpel, Samen, Open visie en met een 
waardegedreven ontwikkelstrategie. De 
afgelopen vijf maanden heeft dit onder 
andere opgeleverd:
• Openbare demo’s, waar je als 

beheerder en/of eindgebruikers kunt 
zien waar we aan werken en feedback 
en adviezen kunt geven.

• Nieuwe kwartaalsessies waar we 
onze plannen voor de aankomende 
release(s) tonen en op basis van jullie 
input tijdens de sessie eventueel 
nog bijstellen als daar voldoende 
draagvlak voor is.

• Focus vanuit het team achter 
mijnCaress Basis om declareren 
steeds succesvoller en eenvoudig te 
maken. 

Succesvolle periode
Voor ons is de mijnCaress 5.10 en de 
periode daarnaartoe een fase waarin 
we ons fundament verstevigd hebben 
op het gebied van wet- en regelgeving 
en betrouwbare software. Daarnaast 
groeiden we als organisatie in onze 
Simpel, Samen, Open visie door continu 
op zoek te gaan naar de juiste waarde en 
aanpak met onze klanten.

Chester Wolvekamp



Waarom?
De informatiestandaard eOverdracht 
zorgt voor eenduidige overdracht van 
verpleegkundige cliëntgegevens. De 
implementatie van de informatiestandaard 
eOverdracht en het communicatienetwerk 
Nuts zijn bij alle ECD leveranciers nog 
volop in ontwikkeling. Juist daarom is 
het belangrijk om de ontwikkelingen 
regelmatig in samenhang te testen. 
Hebben we als leveranciers dezelfde 
interpretatie van de specificaties? Hoe kun 
je het ontvangen van een eOverdracht-
bericht testen als je zelf nog niet kunt 
versturen?  

Hoe?
Om dit soort vragen al vroeg in het 
ontwikkelproces beantwoord te krijgen, 
organiseerden we dit kwartaal weer een 
hackathon. Half juni verzamelden alle 
bekende ECD-leveranciers zich een week 
lang bij ZorgDomein in Breukelen. In paren 
van leveranciers is er gewerkt aan het 

Wat levert dit je op?

• Inzicht in de landelijke status van 
het programma eOverdracht 

• Software vroegtijdig getest in de 
overdrachtsketen 

• Uitwisseling van kennis en 
ervaring tussen leveranciers om 
gezamenlijk eOverdracht tot een 
landelijk succes te maken 

• Eindpresentatie hackathon 
terugkijken? Zie https://youtu.
be/vp_fvfhKSLU 

Hackathon NUTS 1
versturen en ontvangen van eOverdracht 
via het Nuts ontwikkelnetwerk. Waar er 
de vorige hackathon nog gebruik gemaakt 
werd van een lokaal intranet, werden er 
dit keer daadwerkelijk berichten via het 
internet uitgewisseld. 



Waarom?
Met een Persoonlijke Gezondheids 
Omgeving (PGO) hebben cliënten al 
hun gezondheidsgegevens bij elkaar in 
een app of op een website. In een PGO 
verzamelen ze medische gegevens en 
gezondheidsgegevens die ze zelf meten. 
Dankzij de landelijke MedMij-afspraken 
kunnen ze hun PGO verbinden met de 
systemen van verschillende zorgverleners. 
Zo verzamelen ze gegevens uit meerdere 
bronnen op één plek en houden ze zicht 
op hun zorggegevens. 

Hoe?
In mijnCaress 5.9 hebben we de 
functionaliteit uitgeleverd om gegevens te 
kunnen overdragen naar een PGO. In het 
afgelopen kwartaal is deze functionaliteit 
ook gekwalificeerd door Nictiz. Dit in 
combinatie met de dienstverleners 
Hinq en Enovation. Daarmee zijn alle 
voorwaarden voor verdere uitrol vervuld 

Implementatie mijnCaress 
Connect PGO gestart 2

Wat levert dit je op?

• Meer informatie om je proces te 
sturen

• Minder maatwerkrapporten en 
beheerwerkzaamheden 

Wil je aan de slag met deze 
Rapporten? Neem contact op voor 
meer informatie!

 
 

en zijn de eerste implementaties 
inmiddels gestart. De consultants van 
PinkRoccade Care bieden je hierbij drie 
opties voor ondersteuning. Van zelf 
doen tot volledig ontzorgd. Wil je meer 
informatie? Neem dan contact op met je  
customer success manager.  

Wat levert dit je op?

• Cliënten in staat stellen om 
overzicht te hebben over hun 
zorggegevens 

• Aansluiten bij landelijke 
ontwikkelingen 

• Ondersteuning bij de 
implementatie van PGO binnen 
jouw organisatie 



Kwartaalsessie mijnCaress 3
Waarom?
Met iedere versie van mijnCaress 
doen we ons uiterste best om zo veel 
mogelijk waarde toe te voegen voor de 
eindgebruikers van jouw organisatie. Dat 
kan met nieuwe mogelijkheden, maar 
ook met het verbeteren van bestaande 
mogelijkheden. Of door bestaande 
mogelijkheden beter toegankelijk te 
maken. Zoals we doen met de digitale 
leeromgeving Permento. In eerste 
instantie klinkt het misschien wat raar, 
maar ons doel is om eindgebruikers zo 
min mogelijk tijd aan het ECD te laten 
besteden. We kunnen niet bepalen wat je 
vast moet leggen. Maar wel dat je dit snel 
en efficiënt kunt doen. 

Hoe?
Via diverse kanalen ontvangen we jullie 
suggesties voor de doorontwikkeling van 
mijnCaress. Denk hierbij aan je gesprekken 
met onze consultants, customer care 
team en productmanagers. Of digitaal 
via de gesprekken op Yammer of e-mails 

naar mijncaressidee@pinkroccade.nl. 
De ideeën met de meeste toegevoegde 
waarde prioriteren we vier keer jaar 
samen met jullie tijdens de mijnCaress 
kwartaalsessies. 

Wat levert dit je op? 

Met jullie input werken we 
komend kwartaal onder meer aan:

• Optimalisatie van onvrijwillige 
zorg (wzd) 

• Reanimatiebeleid zichtbaar op 
alle dossierschermen 

• Ontwerp onderhoud juridische 
status in Medewerkerportaal 

• iWlz versie 2.4 
• Verzamelen van gebruiksdata 

voor datagedreven 
besluitvorming 



De mijnCaress ontwikkelteams werken 
in sprints van 2 weken waarin werkende 
software wordt opgeleverd. Na iedere 
sprint wordt een demo gegeven. Een 
belangrijk doel van deze interactieve 
demo is dat er al in vroeg stadium 
feedback gegeven en verwerkt kan 
worden. Dit voorkomt dat er pas feedback 
komt nadat de wijziging helemaal klaar 
en afgerond is. Bij vroege feedback hoeft 
een aanpassing niet in een nieuwe patch 
of release van mijnCaress te worden 
opgeleverd. Daarnaast is het prettig dat 
de feedback kan worden opgepakt terwijl 
het ontwikkelteam nog bezig is met het 
onderwerp. Het team kan hierdoor een 
betere focus houden op het onderdeel 
waar ze mee bezig is. 

Tot nu toe hielden wij voor mijnCaress 
de sprintdemo’s intern. Inmiddels is 
‘team Basis’ gestart met de demo’s ook 
toegankelijk te maken voor onze klanten. 
Na de zomervakantie gaat ‘team Portalen’ 
dit ook doen.   
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• Alle medewerkers van onze 

klanten zijn uitgenodigd. Met name 
materiedeskundigen. Medewerkers 
van PinkRoccade Care sluiten ook aan.    

• De sprintdemo’s zijn online te volgen.
• De openbare sprintdemo’s zullen niet 

na elke sprint (2 weken) gehouden 
worden, maar om de 4  weken. Dit 
doen we omdat we denken dat dit 
zinvollere besteding van ieders 
spaarzame tijd is.

• De demo’s van team Basis zijn op 
donderdagochtend van 9.00 tot 9.30. 
Mocht je hier interesse in hebben en 
nog niet zijn uitgenodigd, stuur dan 
een e-mail naar  
paul.dam@pinkroccade.nl.  

• De demo’s van team Portalen 
starten vanaf 7 september op 
woensdagochtend van 11.00 tot 11.30. 
Wil je deelnemen aan deze demo’s, 
stuur dan een e-mail naar 

• krista.vanbeugen@pinkroccade.nl.  
• We zullen tijdig de onderwerpen van 

de demo’s doorgeven.   

Sprintdemo’s van mijnCaress 
openbaar voor klanten 



Waarom?
Van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 
loopt er een registratieonderzoek voor 
de ELV (EersteLijnsVerblijf ) en voor 
crisis-WLZ door de NZa. Dit is 1 van 3 
onderzoeken die de NZa houdt vooral 
om te onderzoeken of de zorgaanbieders 
gelijk hebben dat ze te veel zorg moeten 
leveren voor het tarief dat ze krijgen bij 
de verschillende producten. De andere 
onderzoeken zijn een kostprijsonderzoek 
en een zorginhoudelijk onderzoek, samen 
met Actiz. 

Hoe?
De deelnemende zorgaanbieders moeten 
maandelijks, vanaf september, cumulatief 
gegevens aanleveren aan de NZa over: 

• De client en het traject (de legitimatie) 
• Speciaal voor dit onderzoek 

geregistreerde behandelmomenten 

Daarvoor zijn er wijzigingen door-
gevoerd in de legitimatie schermen, in 
het productscherm en in de factuur-

Wat levert dit je op?

• Kunnen voldoen aan de 
wettelijke verplichting 

• Als uiteindelijk resultaat een 
reëler tarief voor het leveren 
van ELV 

ELV-registratieonderzoek  5
voorbewerking. beschikbaar onder het 
algemene menu. Hier kunnen de gewenste 
cliënten en menu-onderdelen worden 
geselecteerd waarna de QR codes kunnen 
worden geprint.

Merk op: De aanpassingen voor de 
registratie in mijnCaress basis zijn 
opgeleverd in mijnCaress 5.9.2. 
De uitbereiding in het ELV-scherm 
in het Medewerkerportraal is 
opgeleverd in mijnCaress 5.9.5. 
De daadwerkelijke aanlevering 
aan de NZa wordt in een volgende 
5.9-patch opgeleverd. 



Waarom?
De  declaratiegraad van te declareren 
zorgregistraties is in mijnCaress 
enorm hoog. Dat betekent dat vrijwel 
elke te declareren zorgregistratie ook 
gedeclareerd kan worden. Dat willen we 
zo houden. Het komt om verschillende 
redenen wel eens voor dat er 
meerdere declaraties nodig zijn om een 
zorgregistratie succesvol te declareren. 
We willen de kans dat een zorgregistratie 
gelijk de eerste keer succesvol 
gedeclareerd kan worden vergroten. 

Hoe?
De kans op een succesvolle eerste declaratie 
neemt toe als een mogelijke belemmering 
zo vroeg mogelijk geconstateerd wordt. 
Dat geeft de financiële administratie 
meer tijd om de mogelijke belemmering 
te onderzoeken en indien noodzakelijk op 
te (laten) lossen. 

Sommige controles op het correct zijn 
van een declaratieregel kunnen pas 

Wat levert dit je op?
• Eerder meldingen om 

registratie en/of inrichting aan 
te passen 

• Eerder een juiste complete 
declaratie 

• Minder werkzaamheden om 
geleverde zorg gedeclareerd te 
krijgen 

• Eerder geld binnen

definitief uitgevoerd worden bij het 
aanmaken van het declaratiebestand. 
Maar dat betekent niet dat dergelijke 
mogelijke belemmeringen voor een 
succesvolle declaratie niet al in een 
eerder stadium geconstateerd kunnen 
worden. In dat geval kan de gebruiker 
al een waarschuwing krijgen die hij/zij 
kan beoordelen en wellicht actie op kan 
uitvoeren. 

First time right declareren   6



Waarom?
Door de kwaliteit van de code te 
verbeteren worden potentiële problemen 
in de toekomst voorkomen en neemt de 
onderhoudbaarheid van de code toe. 

Hoe?
De kwaliteit van code kan objectief 
gemeten worden door tools die dit meten. 
Deze tools doen dat door de code te 
doorlopen en op basis van vastgestelde 
regels deze code te controleren. Het 
resultaat is stukjes code met potentiële 
fouten, afgeraden constructies en 
ongebruikte code. mijnCaress Basis is 
geschreven in Delphi, en de standaard 
tool om de kwaliteit van Delphi-code te 
meten is Pascal Analyzer.  

In deze release is Pascal Analyzer gebruikt 
om de kwaliteit van de code van mijnCaress 
Basis te verbeteren. Daarnaast zijn er 
stappen gezet om Pascal Analyzer volledig 
te integreren in het ontwikkelproces. 

Wat levert dit je op?

• Minder kans op bugs 
• Hogere kwaliteit code 
• Beter onderhoudbare code 
• Verwijderen van niet gebruikte 

code 

Pascal Analyzer  7



Waarom?
Aan het begin van de COVID-19-pandemie 
hebben wij onder andere op verzoek 
van het RiVM en ACTIZ de mogelijkheid 
in gebouwd om COVID-19-vaccinaties 
te registreren en aan te leveren. Die 
functionaliteit onderhouden we natuurlijk. 

Hoe?
De registratie van de vaccinatie is 
uitgebreid. Er kan nu aangegeven 
worden dat het de tot en met de 10e 
vaccinatie is. Daarnaast moet er bij 
een boostervaccinatie ook aangegeven 
worden de hoeveelste boostervaccinatie 
het betreft. Deze aanpassing is ook 
doorgevoerd in de exports van de 
vaccinaties. 

De toekomst
Het RiVM werkt aan een nieuwe en compleet 
andere manier van aanleveren van de 
vaccinatiegegevens. Het is op dit moment 
erg onduidelijk wanneer die de huidige 
manier van aanleveren zal vervangen. Wij 
hebben in het maatschappelijk belang en 

Wat levert dit je op?
• Het correct kunnen blijven 

registreren en aanleveren van 
de vaccinaties aan de GGD 

COVID-19-vaccinatieregistratie 
en aanlevering  8

gezien de landelijke urgentie de COVID-
19-vaccinatie functionaliteit ingebouwd. 
Wij vinden het echter niet een standaard-
functionaliteit van mijnCaress om deze 
gegevens te registreren en aan te leveren 
(net zoals we bijvoorbeeld de jaarlijkse 
griepprik niet ondersteunen). Wij vinden 
ook dat de nieuwe functionaliteit in 
een beperkt aantal soorten systemen 
geïmplementeerd moet worden, 
bijvoorbeeld medicatie systemen, om de 
landelijke, maatschappelijke kosten te 
beperken. Wij zullen daarom de huidige 
functionaliteit blijven onderhouden maar 
de nieuwe manier van registreren en 
aanleveren niet implementeren. 



Meer

Ben je op zoek naar algemene informatie 
over mijnCaress? Dan kun je terecht op 
www.mijncaress.nl of neem contact op met:

Chester Wolvekamp
Chester.Wolvekamp@PinkRoccade.nl
06 4339 2879

Mark Byrman
Mark.Byrman@PinkRoccade.nl
06 4339 2515

Paul Dam
Paul.Dam@PinkRoccade.nl
06 4339 2860

Hilda Dondorp
Hilda.Dondorp@PinkRoccade.nl
06 4339 2599


