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Datum 12 december 2022 

Betreft Aanlevering cliëntervaringen ambulante geestelijke gezondheidszorg 

en verslavingszorg verslagjaar 2022 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

De jaarlijkse aanlevering van kwaliteitsgegevens van de cliëntervaringen 

ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) aan het 

Zorginstituut gaat weer van start. Deze brief bevat de belangrijkste informatie die 

uw medewerkers nodig hebben om volledig en tijdig aan te leveren. 

 

Welke kwaliteitsgegevens verwachten wij?  
Graag ontvangen wij de cliëntervaringen ambulante GGZ en VZ voor alle 

vestigingen waar u op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) GGZ- of VZ-

zorg levert. 

In de Indicatorengids cliëntervaringen CQi ambulante ggz en verslavingszorg 
worden de kwaliteitsindicatoren toegelicht. Deze is te vinden op de website van 

Zorginzicht (Transparantiekalender > Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en 

verslavingszorg (VZ) indicatoren cliëntervaringen). In de indicatorengids kunt u 

bij de ‘exclusiecriteria’ lezen wanneer u eventueel niet hoeft aan te leveren. 

 

Waar en wanneer levert u kwaliteitsgegevens aan?  
U levert uw kwaliteitsgegevens aan via GGZ Dataportaal. GGZ Dataportaal vervult 

de rol van gegevensmakelaar voor deze aanlevering. Zij doen dit op verzoek van 

brancheverenigingen uit het veld. GGZ dataportaal vult uw locatie AGB-code 

vooraf voor u in. Zij baseren zich daarbij op de locatie AGB-code die u 

aanlevert bij de wachttijdgegevens. 

In de eerste week van januari 2023 ontvangt u op het e-mailadres dat bekend is 

bij GGZ Dataportaal een e-mail met een link naar het portaal. U kunt vanaf dat 

moment tot en met 20 februari (23:59 uur) de kwaliteitsgegevens invullen. Na 

20 februari is aanleveren niet meer mogelijk. 

 
Waarom levert u kwaliteitsgegevens aan?  
Uw kwaliteitsgegevens dragen in belangrijke mate bij aan het verkrijgen van 

inzicht in de kwaliteit van de zorg. Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, 

zorgverzekeraars, de overheid, onderzoekers en ieder ander die dat wil mogen uw 

kwaliteitsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor informatie op websites, interne 

verbetering, zorginkoopinformatie of toezicht. U kunt de gegevens zelf ook 

gebruiken, bijvoorbeeld om te leren van andere zorgaanbieders.  
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Bovendien bent u als zorgaanbieder verplicht om gegevens over de kwaliteit van 

geleverde zorg tijdig aan te leveren bij Zorginstituut Nederland, op basis van de 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, artikel 11i, tweede lid). De 

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

marktordening gezondheidszorg). Als uw organisatie niet aan de verplichting 

voldoet, kan het Zorginstituut hierover een signaal afgeven aan de NZa. De NZa 

kan vervolgens handhavend optreden, bijvoorbeeld door het opleggen van een 

aanwijzing of last onder dwangsom. 

 

Contact opnemen? 

Hebt u vragen over deze brief? Of bent u van mening dat voor uw organisatie 

geen aanleverplicht geldt? Dan kunt u mailen naar kwaliteitGGZ@zinl.nl.  

Hebt u vragen over het portaal of over het verkrijgen van inloggegevens? Neem 

dan contact op met het GGZ Dataportaal via servicedesk@ggzdataportaal.nl. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw inspanning.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

Nanni Klein  

Manager Geestelijke Gezondheidszorg en Sociaal Domein  

 


