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Geachte mevrouw, heer, 

 

Met deze brief informeren wij u over het aanleveren van kwaliteitsgegevens over 

verslagjaar 2018. 

 

Verslagjaar 2018 is het tweede jaar waarover instellingen voor gehandicaptenzorg 

volgens het vernieuwde kwaliteitskader Gehandicaptenzorg hun 

kwaliteitsgegevens dienen aan te leveren. Dat is inclusief een 

kwaliteitsrapportage. Met deze aanlevering laat u zien hoe u werkt aan kwaliteit 

van leven voor uw cliënten. Met de informatie hierover kunnen cliënten en 

verwanten keuzes maken in de zorg. 

 

Wettelijke plichten en taken bij publicatie kwaliteitsgegevens 

Op de Transparantiekalender van het Zorginstituut staan de indicatoren die 

voor openbaarmaking zijn bestemd. Ook als u geen lid bent van VGN, dient u 

de gegevens aan te leveren. U kunt de Transparantiekalender bekijken op 

Zorginzicht.nl. Volgens de Zorgverzekeringswet (art. 66d tweede lid) zijn 

zorgaanbieders verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg 

aan te leveren bij het Zorginstituut. 

Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om die kwaliteitsgegevens te 

publiceren, zowel voor professionals als voor burgers. De gegevens worden 

gepubliceerd in de Openbare Database (ODB) op Zorginzicht.nl. Iedereen 

kan deze inzien en gebruiken. Voorbeelden van gebruikers zijn: de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zorgkantoren en aanbieders van keuze-

informatie. 

Met de landelijke uitvraag via indicatorensets willen we zo veel mogelijk 

voorkomen dat allerlei partijen zelf kwaliteitsgegevens uitvragen. Daarmee 

proberen we gezamenlijk de administratieve last voor iedereen te verminderen. 

 

Aanlevering via gegevensmakelaar 

De gegevensaanlevering voor instellingen voor gehandicaptenzorg loopt via 

gegevensmakelaar Mediquest. De portal van Mediquest is open van 18 maart 

2019 tot 1 juni 2019: https://portal.mediquest.nl/vgn.aspx. 

https://portal.mediquest.nl/vgn.aspx
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Met vragen over de gegevensaanlevering kunt u terecht bij de helpdesk van 

Mediquest (vgn@mediquest.nl of 088-126 3908 (tussen 10.00 en 15.00 uur)). 

Ook als uw organisatie nog geen toegang heeft tot de portal, wordt u verzocht 

om per email contact op te nemen met Mediquest, onder vermelding van uw KVK. 

 

Met inhoudelijke vragen over de afgesproken indicatoren kunt u terecht bij de 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (Elske ten Vergert: etvergert@vgn.nl). 

 

Als het Zorginstituut uw gegevens niet op tijd ontvangt 

U bent verplicht om uw kwaliteitsgegevens – inclusief uw kwaliteitsrapportage – 

op tijd en juist aan te leveren, voor zover u zorg verleent die valt onder de 

reikwijdte van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. De Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) houdt hier toezicht op (op grond van de Wet marktordening 

gezondheidszorg). Als uw instelling niet aan de verplichting tot aanlevering van 

kwaliteitsdata voldoet, kan de NZa handhavend optreden. Bijvoorbeeld door het 

opleggen van een aanwijzing / last onder dwangsom. 

 

Hebt u vragen 

Mocht u deze brief ten onrechte hebben ontvangen, zijn de gegevens van 

uw instelling niet correct en/of hebt u vragen. Stuur dan een e-mail naar 

kwaliteitGHZ@zinl.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van uw instelling en uw 

contactgegevens. Voor vragen kunt u ons ook tijdens kantooruren bellen op  

020-797 8964. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
drs. A.R. van Halteren 

Hoofd afdeling Zorg 
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