
Overzicht van de aan te leveren informatie voor de periode 2021/2022 

Aanleveren Uiterlijke aanleverdatum aan IGJ Periode Wijze Aanvullende algemene info 

Gegevensaanlevering 

 

10 december 2021  

 

Let op: normaal gesproken 

geldt 6 weken na 1 juli. Gezien 

de Reparatiewet is de deadline 

uitgesteld. Informatie is te 

vinden op igj.nl. 

1e halfjaar 

van 2021 

Via mijnIGJ.nl in .xml Inhoud: kwantitatieve data op persoonsniveau over de 

uitgevoerde onvrijwillige zorg; per vestiging en over een 

bepaalde periode.  

 

Dit is de eerste aanlevering aan IGJ, van gegevens die 

beschikbaar zijn. Dit is nog een minimale dataset, want 

ECD’s zijn niet vanaf 1 januari 2021 ingericht geweest. De 

registratie is dus nog niet volledig.  

  

Gegevensaanlevering 

 

12 februari (6 weken na 1 

januari) 

2e halfjaar 

van 2021 

Via mijnIGJ.nl in .xml 

 Analyse 

 

 

1 juni 2022  

 

Jaarlijks: over 

heel 2021 

Analyse als onderdeel 

van Kwaliteitsrapport 

2021 aanleveren voor 1 

juni bij Zorginstituut 

door middel van de 

Vragenlijst 

kerngegevens ghz via 

Mediquest 

 

Inhoud: een kwalitatieve reflectie op locatie- of 

organisatieniveau over de uitgevoerde onvrijwillige zorg. 

Een afzonderlijke analyse per locatie mag, maar is niet 

verplicht. 

 

De inspectie vindt het belangrijk dat zorgaanbieders 

structureel zicht houden op de ingezette onvrijwillige 

zorg. Daarom moeten zij wel halfjaarlijks een analyse 

maken. Dat betekent dat aanbieders, naast de analyse 

die wordt opgenomen en aangeleverd via het (jaarlijkse) 

Kwaliteitsrapport, nog minimaal één keer per jaar een 

tweede analyse moet uitvoeren. Aan de vorm van deze 

analyse zijn geen eisen gesteld; dat kunnen 

zorgaanbieders zelf bepalen. Deze analyse kan 

bijvoorbeeld worden opgenomen in een 

managementrapportage van de organisatie. De IGJ kan 

naar deze analyse vragen als zij op bezoek komt of 

contact opneemt, bijvoorbeeld vanwege een melding. 

 

Gegevensaanlevering 15 augustus 2022 (6 weken na 

1 juli) 

1e halfjaar 

van 2022 

Via mijnIGJ.nl in .xml Inhoud: kwantitatieve data op persoonsniveau over de 

uitgevoerde onvrijwillige zorg; per vestiging en over een 

bepaalde periode. 

 

https://www.igj.nl/onderwerpen/dwang-in-de-zorg/documenten/publicaties/2021/10/08/nieuwe-aanleverdatum-digitaal-overzicht-verplichte-en-onvrijwillige-zorg
https://mijn.igj.nl/index.html
https://mijn.igj.nl/index.html
https://www.igj.nl/onderwerpen/dwang-in-de-zorg/halfjaarlijkse-gegevensaanlevering-wvggz-en-wzd
https://mijn.igj.nl/index.html

