
Veelgestelde vragen aanlevering Basisset 
Veiligheidsindicatoren Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Staat uw vraag er niet bij? Bekijk de contactgegevens of het overzicht met 
welke vraag je bij welke organisatie terecht kunt.
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Aanlevering GGZ basisset veiligheidsgegevens verslagjaar 2020

1. Welke indicatoren moet ik aanleveren?
Over verslagjaar 2020 moeten alleen de veiligheidsindicatoren worden 
aangeleverd. Dit zijn de indicatoren die voor de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd (IGJ) van belang zijn om op risicogerichte wijze toezicht te houden 
op de GGZ. In tegenstelling tot eerdere jaren, hoeven de indicatoren voor 
reguliere GGZ en forensische zorg niet meer apart te worden aangeleverd. 
Een verdere toelichting op de aanlevering van gegevens vindt u op IGJ.nl -
Basisset veiligheidsindicatoren geestelijke gezondheidszorg verslagjaar 2020.

2. Welk GGZ-instellingen moeten de basisset veiligheidsindicatoren over 
verslagjaar 2020 aanleveren?

In de bovengenoemde informatie van de IGJ staat in de inleiding de breedte 
van de uitvraag beschreven.

3. Op welk niveau moet ik gegevens aanleveren?
De uitvraag is op organisatieniveau.

4. Hoe en wanneer moet ik de gegevens aanleveren?
De gegevensaanlevering voor GGZ instellingen loopt via GGZ Dataportaal.
Openstelling GGZ Dataportaal Basisset veiligheidsindicatoren: 6 april t/m 1 
juni 2021.

Heeft u geen inloggegevens ontvangen, terwijl GGZ Dataportaal al open is 
voor uw aanlevering? U kunt contact opnemen met de servicedesk van GGZ 
Dataportaal via servicedesk@ggzdataportaal.nl.

Wijzigingen

5. Hoe kan ik wijzigingen die effect hebben op mijn aanleverplicht doorgeven?
Wilt u wijzigingen doorgeven over de geleverde zorg of zijn uw NAW-
gegevens onlangs veranderd? Mail uw wijzigingen over geleverde zorg voor 
2020 of 2021 naar kwaliteitggz@zinl.nl. Vermeld daarbij altijd duidelijk de 
naam van uw instelling, uw KvK-nummer en uw contactgegevens.

6. Waarom is het belangrijk om wijzigingen door te geven? 
U kunt bij het Zorginstituut nagaan op welke wijze u als zorgaanbieder 
geregistreerd staat (o.a. NAW gegevens, KvK-nummer(s) en welke 
kwaliteitsgegevens wij verwachten van u als zorgaanbieder). Geeft u 
wijzigingen niet door, dan kan het zijn dat het Zorginstituut u (wellicht 
onterecht) aanschrijft en/of kan het Zorginstituut een signaal afgeven omdat 
u geen kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd.

7. Ik wil de kwaliteitsgegevens die ik heb aangeleverd heb wijzigen. Is dit 
mogelijk?

De kwaliteitsgegevens die u heeft aangeleverd zijn formeel door u 
geaccordeerd en gepubliceerd in de openbare database. Het is na de 
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aanleverperiode niet meer mogelijk om de gegevens te wijzigen. Zijn er 
speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens heeft 
aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

Mocht u gegevens willen wijzigen tijdens de aanleverperiode dan is dat nog 
wel mogelijk. Neem hiervoor contact op met GGZ Dataportaal 
via servicedesk@ggzdataportaal.nl.

Algemeen

8. Waarom moet ik gegevens aanleveren?
Het is belangrijk om de kwaliteit van zorg binnen de GGZ te meten. Zo 
kunnen cliënten op basis van deze informatie een keuze maken tussen 
verschillende zorgaanbieders.
De Nederlandse GGZ, patiëntenvereniging MIND en Zorgverzekeraars 
Nederland hebben samen bepaald met welke meetinstrumenten (indicatoren 
en cliëntvragenlijsten) de kwaliteit van zorg binnen de GGZ kan worden 
gemeten. Deze meetinstrumenten zijn tripartiet ingediend voor opname in 
het Register. Indicatoren komen daarmee op de Transparantiekalender. 

9. Wat gebeurt er met mijn kwaliteitsgegevens?
Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om kwaliteitsgegevens te 
publiceren, voor professionals én burgers. Uw kwaliteitsgegevens worden 
opgenomen in de openbare database van het Zorginstituut. Iedereen kan de 
data downloaden, bijvoorbeeld voor onderzoek of om een keuzetool te 
maken. Kwaliteitsinformatie voor patiënten en cliënten wordt gepubliceerd op 
sites als ZorgkaartNederland.nl en gebruikt door onder andere 
patiëntenorganisaties (bijv. voor patiëntkeurmerken en vergelijkingshulpen) 
en door zorgverzekeraars. 

10. Wat gebeurt er als ik geen kwaliteitsgegevens aanlever?
Zorgaanbieders zijn volgens de Zorgverzekeringswet (art.66d tweede lid) 
wettelijk verplicht informatie over de kwaliteit van verleende zorg conform 
afspraken in de Transparantiekalender aan te leveren bij het Zorginstituut. 
Bij niet volledig of niet tijdig aanleveren kan de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) een handhavingstraject starten.
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