
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 

Binnenkort gaat de jaarlijkse aanlevering van kwaliteitsgegevens Gehandicaptenzorg van 

start. Deze e-mail bevat alle informatie die u nodig heeft om te zorgen voor een volledige en 

tijdige aanlevering.  Met de aanlevering laat u zien hoe u werkt aan kwaliteit van leven voor 

uw cliënten. Het Zorginstituut publiceert de gegevens als Openbare data op Zorginzicht.nl. 

Iedereen kan deze inzien en gebruiken.  

 

Instructies voor aanlevering 
U ontvangt half maart 2023 een digitale uitnodiging van gegevensmakelaar Mediquest voor 

het invullen van de vragenlijst Kerngegevens Gehandicaptenzorg 2022. Onderdeel van de aan 

te leveren kwaliteitsgegevens is een kwaliteitsrapport. Wij vragen u erop toe te zien dat bij de 

beantwoording van de vragen een werkende link naar een actueel rapport (bij voorkeur in 

word/pdf) wordt bijgevoegd. 

 

Meer informatie over de aanlevering en veel gestelde vragen vindt u op Zorginzicht.nl, op de 

pagina ‘Aanleverinstructie kwaliteitsgegevens gehandicaptenzorg’.  

 

Deadline voor aanlevering 
Zodra u de uitnodiging heeft ontvangen, kunt u beginnen met het invullen van de vragenlijst. 

U heeft tot 1 juni 2023 om de vragenlijst af te ronden.  

 
Wettelijk verplichte aanlevering 
U bent 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 u 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. 

 
Vragen en contact 
Met vragen over de gegevensaanlevering kunt u terecht bij de helpdesk van Mediquest 

(vgn@mediquest.nl of 088-126 3908 (van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 15.00 

uur)). Ook als u geen digitale uitnodiging heeft ontvangen begin maart, wordt u verzocht om 

contact op te nemen met Mediquest. 

 

  

https://www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-gehandicaptenzorg
https://www.zorginzicht.nl/ondersteuning/aanleveren-kwaliteitsgegevens-per-sector/gehandicaptenzorg
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037173&hoofdstuk=2&paragraaf=2&artikel=11i&z=2022-07-01&g=2022-07-01
mailto:vgn@mediquest.nl


 

 

Met inhoudelijke vragen over de Vragenlijst Kerngegevens Gehandicaptenzorg 2022 kunt u 

terecht bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (Annemarie Peters-Bartraij, senior 

beleidsadviseur kwaliteit: apeters@vgn.nl). 

 

Hebt u vragen over deze e-mail of weet u niet zeker of u verplicht bent om aan te leveren? 

Dan kunt u ons mailen via kwaliteitGHZ@zinl.nl of bellen met onze helpdesk op 020 - 797 

8964 (werkdagen van 9.00 - 13.00 uur). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Mw. I. van der Voort – van Beusekom 

Teammanager Langdurige Zorg 

.......................................... 

Afdeling Zorg 

Zorginstituut Nederland 

Willem Dudokhof 1 | 1112 ZA | Diemen 

Postbus 320 | 1110 AH | Diemen 

.......................................... 

http://www.zorginstituutnederland.nl 

......................................... 

Van goede zorg verzekerd 

Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk 
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