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Accordering van gegevens door zorgaanbieder
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Processchema gegevensaanlevering kwaliteitsstatuut ggz
Benoem hieronder per datastroom de partijen en indien bekend de afspraken over doorlevering en planning
NB Niet alle datastromen zijn voor elke set aanwezig, vul alleen de gegevens in die relevant zijn.
1
Aanlevering gegevens vanuit zorgaanbieders aan gegevensmakelaar
a. Welke organisatie is gegevensmakelaar en wie is/zijn opdrachtgever?
Mediquest is de gegevensmakelaar voor aanlevering van het Kwaliteitsstatuut ggz aan het Zorginstituut. GGZ Nederland, Ineen,
Meer ggz, NVvP, LVVP, NIP, P3NL, V&VN, LPGGZ en ZN zijn opdrachtgever van Mediquest.

b. Hoe vindt de aanlevering plaats? (handmatig of automatisch) en zijn daarover afspraken vastgelegd met de
gegevensmakelaar?
Aanbieders leveren hun kwaliteitsstatuut ggz aan via het elektronisch aanmeldformulier op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.
Mediquest is de beheerder van deze website.

c. Hebben alle zorgaanbieders toegang tot de portal van de gegevensmakelaar? Zijn daarover afspraken
vastgelegd?
Alle Nederlandse ggz-aanbieders hebben toegang tot www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

2
Aanlevering vanuit de registratie aan de gegevensmakelaar
a. Wat is de naam van de registratie? Welke organisatie beheert de registratie?
De naam van de registratie is www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Mediquest beheert de registratie.

b. Hoe en wanneer vindt doorlevering aan gegevensmakelaar plaats? Zijn daarover afspraken vastgelegd met
betrokken partijen?
Zorgaanbieders kunnen zich tot 1 december registreren op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Na registratie stelt de website een
invulfpdf beschikbaar, die de zorgaanbieder invult. Het ingevulde format wordt inclusief bijlagen aangeboden door de aanbieder
op de website. Daarnaast vult de zorgaaanbieder de vragen van het meetinstrument in.
De gegevensmakelaar toetst of het format correct is ingevuld. Indien het format voldoet aan alle toetscriteria ontvangt de
zorgaanbieder een e-mail waarin staat vermeld dat het kwaliteitsstatuut is goedgekeurd. Indien een zorgaanbieder een
goedgekeurd KS heeft aangeboden, dan wordt dit KS bevroren.

Processchema gegevensaanlevering indicatorenset met kwaliteitsregistratie
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Aanlevering patiënt-vragenlijsten
NVT

4

Doorlevering gegevens vanuit gegevensmakelaar naar zorgverzekeraars

NVT – na overleg met ZiNL moet duidelijk worden hoe deze gegevensstroom exact wordt vormgegeven, maar het is de
wens om vanuit de gegevensmakelaar alleen gegevens door te leveren aan ZiNL en dat de zorgverzekeraars het ODB gebruiken.

5
Doorlevering gegevens vanuit gegevensmakelaar naar Zorginstituut
a. Zijn hierover afspraken vastgelegd? (denk ook aan de herinneringsperiode)
De gegevens worden aangeleverd conform de specificaties van het Zorginstituut.

b. Zijn de aanleverspecificaties bekend bij de gegevensmakelaar?
De aanleverspecificaties van het Zorginstituut zijn bekend bij Mediquest en tevens opgenomen in het functioneel ontwerp.

6
a.

Accorderen door zorgaanbieder voor doorlevering gegevens
Waar is dit belegd en voor alle zorgaanbieders duidelijk en toegankelijk?

Het laatste onderdeel in het invulformat betreft de accoredering. Hier geeft de zorgaanbieder akkoord.

