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Belangrijke ontwikkelingen RollerQoaster! 

In dit nieuwsbericht vindt u informatie over RollerQoaster – de landelijke tool voor de vastlegging en 
communicatie van Horizontaal Toezicht in de Zorg. Onder andere komen de volgende onderwerpen 
aan bod: 

• Informatiesessies 

• Nieuwe functionaliteiten 

• Informatie over certificering Qontrol-it 

Informatiesessies 

In samenwerking met ZN, de NVZ en de NFU worden in het nieuwe jaar vanuit Qontrol-it een viertal 

sessies georganiseerd over het gebruik van RollerQoaster.  

In deze sessies wordt ingegaan op de nieuwste functionaliteiten van RollerQoaster en worden 

zorgaanbieders die ervaring hebben met het gebruik van RollerQoaster gevraagd hun ervaringen te 

delen. 

Op dinsdag 12 januari 2021 wordt tijdens een bijeenkomst van de NFU voor de aanwezige umc’s een 

sessie gehouden en op donderdag 14 januari 2021 wordt een bijeenkomst gehouden van de NVZ 

voor ziekenhuizen die komend jaar over zullen gaan op HT. Voor de andere ziekenhuizen wordt 

gezocht naar een ander moment.  

Indien u bij 1 van deze sessies aanwezig wilt zijn, kunt u daarvoor contact opnemen met de NFU of de 

NVZ. 

Nieuwe functionaliteiten 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij gecommuniceerd dat de functionaliteit “meerdere oorzaken” en 

“2e verzekeraar” zijn opgeleverd. Voor de kerst leveren wij de laatste release van dit jaar op waarin 

het thema Managementinformatie centraal staat.  

In deze release is het 

dashboard onder handen 

genomen en is aandacht 

besteed aan een 

risicokaart. Hiernaast 

vindt u een voorbeeld van 

een risicokaart zoals deze 

straks voor elk risico 

opvraagbaar is in 

RollerQoaster. Met de 

nieuwe release is het 

mogelijk meerdere 

dashboards aan te maken 

en te personaliseren 



zodat iedereen de managementinformatie kan afstemmen op de eigen organisatie. Daarnaast kan 

het dashboard nu ook gebruikt worden voor inzage in de voortgang en resultaten van de 

werkzaamheden die in RollerQoaster worden vastgelegd. 

Ook in 2021 zal RollerQoaster doorontwikkeld worden. Zo zullen we in januari 2021 een update 

vrijgeven waarin onder andere een export functionaliteit voor verzekeraars beschikbaar is en een 

functieoverdracht mogelijk is. 

Zoals bekend lopen alle nieuwe ontwikkelingen via het gebruikersoverleg welke 2 maandelijks 

plaatsvindt. Suggesties, wensen of onvolkomenheden die u tegenkomt tijdens het gebruik van 

RollerQoaster kunnen gemeld worden bij Qontrol-it via onze helpdesk via support@qontrol-it.nl. 

Deze input nemen we mee in het gebruikersoverleg. 

Certificering Qontrol-it 

Op 2 en 3 december is er bij Qontrol-it een tussentijdse toetsing uitgevoerd voor de NEN 7510 en ISO 

27001 certificering. Tijdens de toetsing is aangegeven dat de vereisten om in aanmerking te komen 

voor een NEN 7510 certificering zijn aangescherpt. Eén van de voorwaarden is dat een organisatie 

structureel patiëntinformatie moet verwerken. Omdat het in RollerQoaster niet is toegestaan om 

patiëntinformatie op te slaan, komt Qontrol-it niet in aanmerking voor deze certificering.  

Wel heeft Qontrol-it de relevante maatregelen uit de NEN 7510 nog steeds geïmplementeerd en 

blijven die maatregelen onderdeel van de verklaring van toepasselijkheid van Qontrol-it. Deze zijn 

ook meegenomen in de tussentijdse toetsing en maken onderdeel uit van het 

kwaliteitsmanagementsysteem van Qontrol-it.  

Voor wat betreft het ISO 27001 certificaat is de tussentijdse toetsing prima verlopen en blijft dit 

certificaat gewoon van kracht. Vragen hierover kunnen gesteld worden via support@qontrol-it.nl. 

Belronde 

Om ons product te verbeteren kunt u binnenkort gebeld worden door Qontrol-it met vragen over het 

gebruik van en ervaringen met RollerQoaster. Wanneer functionaliteiten ontbreken of er andere 

belemmeringen zijn om met RollerQoaster aan de slag te gaan, dan horen wij dat graag. Dit kunt u 

tijdens het telefoongesprek aangeven, maar u kunt deze zaken natuurlijk ook al eerder melden via 

support@qontrol-it.nl. 

Wij wensen u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling! 
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