
Communicatie LKS 3.0 – DEFINITIEF  – 10 december 2021 

Uitgebreide aanleverinstructie Landelijk 
Kwaliteitsstatuut GGZ 

In december 2020 heeft Zorginstituut Nederland, in opvolging van het Model 
Kwaliteitsstatuut GGZ, het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS) ingeschreven in het 
register1. Op basis van dit LKS maakt iedere zorgaanbieder in de curatieve ggz een eigen 
kwaliteitsstatuut. De implementatiedatum van het LKS is 1 januari 2022. Dat betekent 
dat zorgaanbieders - vanaf deze datum - gaan handelen naar de geest van het LKS. 

Met het LKS zijn ook de formats aangepast die instellingen en vrijgevestigden gebruiken 
om hun eigen kwaliteitsstatuut op te stellen (format LKS versie 3.0). U heeft tot 1 juli 
2022 de tijd om uw kwaliteitsstatuut aan te passen aan het nieuwe format. 

Veldpartijen hebben afgesproken de formats zoals die in de bijlagen van het LKS staan 
op enkele onderdelen aan te passen. In de bijlagen bij dit bericht staan de actuele 
formats LKS versie 3.0. Deze nieuwe formats zijn vanaf 16 december 2021 verwerkt op 
de website voor registratie van uw kwaliteitsstatuut www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.  

De wijzigingen op hoofdlijnen 

1. Er zijn fundamentele inhoudelijke wijzigingen op basis van het LKS ten opzichte van 
het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Het is dus belangrijk dat u het LKS en de nieuwe 
formats goed bestudeerd en de nieuwe formats voor uw praktijk of instelling invult. 
De grootste wijzigingen zijn: 
a. Het onderscheid naar vier categorieën A tot en met D, afhankelijk van de 

complexiteit van de problematiek en de complexiteit van het zorgaanbod.  
b. Het onderscheid tussen de rollen indicerend regiebehandelaar en coördinerend 

regiebehandelaar. 
c. De verplichting tot deelname aan een (multidisciplinair) lerend netwerk.  

2. De nieuwe formats voor vrijgevestigden (sectie II) en instellingen (sectie III) zijn 
verwerkt in de online omgeving op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Het is de bedoeling 
dat u deze nieuwe formats gaat gebruiken. De oude formats zijn op termijn niet meer 
geldig. 
a. Er zijn enkele vragen toegevoegd, gewijzigd en verwijderd. Ook is bij een aantal 

vragen een opmerking met betrekking tot de AVG geplaatst. 
b. De toetsingscriteria zijn aangepast. De formats en de (nieuwe) toetsing worden 

toegepast bij het indienen van een aangepast en een nieuw kwaliteitsstatuut.  
c.  Als u uw kwaliteitsstatuut heeft aangepast naar het nieuwe format LKS 3.0 en uw 

kwaliteitsstatuut is goedgekeurd, dan kunt u deze ook downloaden als PDF 
bestand. 

3. Bij oplevering van de nieuwe formats zijn gegevens zoals eerder door zorgaanbieders 
ingevuld bij gelijk gebleven vragen uit eerdere versies overgenomen. Wij adviseren u 
te controleren of deze gegevens nog juist zijn. Nieuwe vragen en gewijzigde vragen 
zult u zelf moeten invullen.  

                                           
1 Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ en nieuwe formats zijn te vinden op: 
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/ggz-landelijk-kwaliteitsstatuut 

https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/ggz-landelijk-kwaliteitsstatuut
http://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/ggz-landelijk-kwaliteitsstatuut
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Wat is het effect van de wijziging? 

Plicht tot aanpassing van uw kwaliteitsstatuut 
Het LKS en de bijbehorende formats zijn in december 2020 opgenomen in het register. 
De mogelijkheid om uw kwaliteitsstatuut hierop aan te passen is beschikbaar vanaf 16 
december 2021. U bent verplicht voor 1 juli 2022 uw kwaliteitsstatuut aan te passen 
naar het format LKS versie 3.0. 

Geldigheid kwaliteitsstatuut 
Vóór 1 juli 2022  moeten zorgaanbieders een nieuw kwaliteitsstatuut hebben opgesteld 
op basis van het LKS. Dit doet u door online het format LKS versie 3.0 in te vullen. De 
kwaliteitsstatuten versies 1.0 en 2.0 blijven tot en met 31 december 2022 geldig voor 
het declareren van zorg. 

Voor de geldigheid van een kwaliteitsstatuut betekent dat het volgende: 

• tot 1 juli 2022 hebben bestaande zorgaanbieders de tijd hun kwaliteitsstatuut in te 
vullen op basis van het format LKS versie 3.0.  

• Na deze registratie vindt controle, eventueel correctie door u als zorgaanbieder en 
goedkeuring plaats als uw kwaliteitsstatuut voldoet aan de criteria. Als uw 
kwaliteitsstatuut is goedgekeurd, is declaratie van zorg op basis daarvan mogelijk. 

• vanaf 1 september 2022 dient iedere zorgaanbieder over een goedgekeurd 
kwaliteitsstatuut op basis van het format LKS versie 3.0 te beschikken. 

• declaratie van zorg met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut op basis van formats 
versie 1.0 dan wel versie 2.0 is mogelijk tot en met uiterlijk 31 december 2022 

• vanaf 1 januari 2023 is alleen nog een kwaliteitsstatuut op basis van het format LKS 
versie 3.0 geldig.  

• zorgaanbieders die nog geen eerdere versie van het kwaliteitsstatuut hebben, vullen 
vanaf 16 december alleen nog het format LKS versie 3.0 in op ggzkwaliteitsstatuut.nl.  

• Zorgaanbieders die een kwaliteitsstatuut op basis van formats versie 1.0 of 2.0 
hebben en vanaf 16 december 2021 hun kwaliteitsstatuut aanpassen, wisselen 
daarmee automatisch naar format LKS versie 3.0 en moeten ook nieuwe en 
gewijzigde vragen doorlopen om het format LKS versie 3.0 af te ronden. Dit 
ingevulde kwaliteitsstatuut wordt getoetst. 

• Ook nadat u uw kwaliteitsstatuut heeft aangepast aan het format LKS versie 3.0 kunt 
u deze indien gewenst of indien nodig altijd nogmaals aanpassen. 

 
Begin tijdig met het vernieuwen, dat voorkomt problemen met de geldigheid van uw 
kwaliteitsstatuut. U kunt de status van uw kwaliteitsstatuut controleren door in te loggen 
op de website https://ggzkwaliteitsstatuut.nl/Account/Login. De status is rechts bovenin 
zichtbaar. Op de pagina ‘statuut inzien’ ziet u welke versie uw laatste kwaliteitsstatuut 
heeft. Het format LKS versie 3.0 staat in de kolom ‘format’ als versie C.  

Aanpassen kwaliteitsstatuut 
Zodra u uw kwaliteitsstatuut aanpast, dan zult u merken dat we u werk besparen door zo 
veel mogelijk informatie van uw huidige kwaliteitsstatuut over te nemen. Dat voorkomt 
het opnieuw invullen van informatie die al bekend is. Wij adviseren u deze vooringevulde 
informatie wel te controleren. De gewijzigde en aanvullende vragen moet u invullen om 
uw kwaliteitsstatuut opnieuw in te dienen en te laten toetsen. Op dit kwaliteitsstatuut 
gelden de aangepaste toetsingscriteria van format LKS versie 3.0. U kunt uw 
kwaliteitsstatuut aanpassen door in te loggen op de website 
https://ggzkwaliteitsstatuut.nl/Account/Login en vervolgens naar ‘statuut 
invullen/wijzigen’ te navigeren.  

https://ggzkwaliteitsstatuut.nl/Account/Login
https://ggzkwaliteitsstatuut.nl/Account/Login
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Meer vragen? 
Op de websites www.ggzkwaliteitsstatuut.nl en www.zorginzicht.nl staan antwoorden op 
veelgestelde vragen. Hieronder de links naar deze informatie: 
Faq - GGZ kwaliteitsstatuut 
Veelgestelde vragen over invoering Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (zorginzicht.nl) 
 
Als u naar aanleiding van deze toelichting inhoudelijke vragen heeft over het 
kwaliteitsstatuut dan kunt u contact opnemen met uw beroeps- of branchevereniging. De 
betrokken organisaties zijn: 
• de Nederlandse ggz  https://www.denederlandseggz.nl/  
• de Nederlandse Vereniging voor psychiatrie http://www.nvvp.net/home 
• de Landelijke vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & 

Psychotherapeuten https://www.lvvp.info 
• het Nederlands Instituut van Psychologen http://www.psynip.nl 
• MIND, voorheen het Landelijk Platform GGZ https://mindplatform.nl 
• Platform MEER GGZ http://www.platformmeerggz.nl 
• Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland http://www.venvn.nl 
• P3NL de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen http://p3nl.nl 
• Zorgverzekeraars Nederland https://www.zn.nl 
• Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland https://www.vvgn.nl/ 
• Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie https://www.psychotherapie.nl/  
• Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie https://www.nvkg.nl/ 
• Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen https://www.nvo.nl/ 
• Nederlandse Associatie Physician Assistants https://www.napa.nl/ 

Voor algemene vragen over de registratie van uw kwaliteitsstatuut kunt u contact 
opnemen met de helpdesk van ggkwaliteitsstatuut.nl Stuur uw vraag bij voorkeur per 
mail naar helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl De helpdesk is ook telefonisch te bereiken op 
maandag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:00 uur.  

De overgang naar het format LKS 3.0 betekent dat ruim 6.000 zorgaanbieders hun 
kwaliteitsstatuut moeten aanpassen. Dit kan betekenen dat de bereikbaarheid van de 
helpdesk minder is en/of u langer moet wachten voordat u een reactie krijgt. 

 

http://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/
http://www.zorginzicht.nl/
https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Home/Faq
https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/veelgestelde-vragen-over-invoering-landelijk-kwaliteitsstatuut-ggz.pdf
https://www.denederlandseggz.nl/
http://www.nvvp.net/home
https://www.lvvp.info/
http://www.psynip.nl/
https://mindplatform.nl/
http://www.platformmeerggz.nl/
http://www.venvn.nl/
http://p3nl.nl/
https://www.zn.nl/
https://www.vvgn.nl/
https://www.psychotherapie.nl/
https://www.nvkg.nl/
https://www.nvo.nl/
https://www.napa.nl/
mailto:helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl
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