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Inleiding
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen ggz
binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Deze
handleiding beschrijft hoe u zich als zorgaanbieder kunt aanmelden op
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl, het kwaliteitsstatuut kunt invullen en ter toetsing kunt aanbieden.
U doorloopt daarvoor onderstaande stappen. In hoofdstuk 2 is een korte instructie opgenomen
wat u moet doen om deze te doorlopen. Heeft u meer begeleiding nodig dan is in hoofdstuk 3 een
uitgebreid stappenplan opgenomen met daarbij ook screenprints.
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Verkorte instructie
Stap 1. Aanvraag account
⮚ Ga naar www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.
⮚ Kies voor de menu-optie Aanvraag account.
⮚ Vul de gevraagde gegevens in
⮚ Klik op de button ‘Maak account aan’.
⮚ U ontvangt nu een e-mail waarin u verzocht wordt uw account te activeren.
⮚ U dient uw account dezelfde dag te activeren.
Stap 2. Algemene gegevens van uw praktijk registeren
⮚ Log in op https://ggzkwaliteitsstatuut.mediquest.nl/Account/Login
⮚ Kies voor de menu-optie Algemene gegevens
⮚ Vul de gevraagde gegevens in en druk op ‘Opslaan’.
Privacy voorkeuren instellen voor doorleveren gegevens
⮚ Kies voor de menu-optie Privacy instelling
⮚ Vul de gevraagde gegevens in en klik op ‘Opslaan’
Stap 3. Kwaliteitsstatuut invullen of wijzigen
⮚ Klik op ’Statuut invullen/wijzigen’
⮚ Klik op de button ‘Start invullen kwaliteitsstatuut’.
⮚ De eerste vragen van het kwaliteitsstatuut worden nu getoond .
⮚ De vragen uit het kwaliteitsstatuut staan verspreid over meerdere pagina’s, waar u zelf tussen
kunt navigeren aan de hand van de buttons: ‘Vorige’ en ‘Volgende’.
⮚ Indien u het invullen op een later moment wilt hervatten, dan kunt u klikken op de button ‘Later
hervatten’. Uw reeds ingevulde antwoorden blijven beschikbaar.
⮚ Uw kwaliteitsstatuut wordt getoetst conform de gestelde toetscriteria. Het overzicht van de
vragen en de toetsingscriteria zijn opgenomen in de formats voor vrijgevestigden en
instellingen.
⮚ Vul alle benodigde gegevens in en upload eventuele bijlagen.
⮚ Klik uiteindelijk op ‘Versturen’.
⮚ U heeft nu uw kwaliteitsstatuut aangeboden voor toetsing
Stap 4. Statuut inzien
⮚ Na het indienen van uw statuut wordt uw statuut getoetst
⮚ Na 24 uur staat het terugkoppelingsbericht klaar op uw account en ontvangt u een mail met
de uitkomst van de toetsing.
⮚ Na inloggen ziet u uw status rechts bovenaan in het scherm.
⮚ Bij statuut inzien kunt u goedgekeurde statuten downloaden.
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Eventueel Stap 3 opnieuw: Aanpassen kwaliteitsstatuut (afgekeurd)
⮚ Indien uw kwaliteitsstatuut is afgekeurd, dan worden de afgekeurde vragen in het resultaat
opgesomd. Dit staat tevens bij iedere afgekeurde vraag specifiek aangegeven.
⮚ Om uw kwaliteitsstatuut aan te passen klikt u op de button ‘Wijzig mijn afgekeurde
kwaliteitsstatuut’.
⮚ U kunt stap 3. opnieuw doorlopen.
Openbaar maken kwaliteitsstatuut door publicatie op website of afdrukken
⮚ Indien uw statuut is goedgekeurd, kunt u deze publiceren op uw website of in uw praktijk
beschikbaar stellen. U kunt uw kwaliteitsstatuut en eerdere goedgekeurde versies
downloaden op de pagina statuut inzien.
⮚ U kunt de algemene gegevens in uw statuut te allen tijde wijzigen. Om uw algemene gegevens
aan te passen klikt u op de algemene gegevens.
⮚ U kunt uw kwaliteitsstatuut te allen tijde wijzigen. Om de gegevens in uw statuut aan te
passen klikt u op statuut invullen/wijzigen. Uw kwaliteitsstatuut wordt dan opnieuw getoetst.
Vergeet niet om uw goedgekeurde statuut eerst te downloaden en op te slaan.
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Uitgebreide handleiding met
screenprints
Stap 1. Aanvraag account
⮚

Ga naar www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

⮚

Kies voor de menu-optie Aanvraag account
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⮚

Vul de gevraagde gegevens in.
Let op: de AGB-code die u invult bij het veld ‘De AGB-code waarmee u declareert’ bepaalt of
u het format van sectie II (vrijgevestigde) of sectie III (instelling) krijgt aangeboden. Alle
zorgaanbieders die een AGB-code invullen die begint met 0629, 2200, 2500, 3000, 3500,
4000, 4200, 4500, 4600, 4700, 5400, 7200, 7300 of 7900 krijgen automatisch sectie III
aangeboden. In alle andere gevallen wordt het format van sectie II beschikbaar gesteld.

⮚

Klik op de button Maak account aan.
In sommige gevallen krijgt u een melding dat een ingevuld gegeven niet juist is of niet
volledig. Corrigeer uw gegevens en klik nogmaals op Maak account aan.

⮚

U ontvangt nu een e-mail waarin u verzocht wordt uw account te activeren.

⮚

Ga naar uw mailbox en open de e-mail van helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl met als
onderwerp Activeer uw account op www.GGZKwaliteitsstatuut.nl.

Let op: in sommige gevallen staat deze e-mail in uw SPAM folder. Dit komt met name voor
bij gmail accounts. Kijk daarbij goed in de verschillende mappen waar ongewenste email
terecht kan komen.
⮚

U dient uw account dezelfde dag te activeren

⮚

Klik op de link account activeren. Uw browser wordt opgestart en het volgende scherm
verschijnt:

Uw account is nu geregistreerd en klaar voor gebruik.
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Stap 2. Algemene gegevens van uw praktijk registreren
⮚

Login op https://ggzkwaliteitsstatuut.mediquest.nl/Account/Login

⮚

Klik op de tekst ‘Klik hier om in te loggen’ in de e-mail die u heeft ontvangen (laatste
handeling bij vorige stap) of kies voor de menu-optie Inloggen.

➢ Vul uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op ‘Inloggen’.
⮚ Kies voor de menu-optie Algemene gegevens.
Als u een vrijgevestigde bent, verschijnt het volgende scherm:
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Als u een instelling bent, verschijnt het volgende scherm:

⮚

Vul de gevraagde gegevens in en druk op ‘Opslaan’
U dient iedere AGB-code die u invoert te controleren bij Vektis en vervolgens te bevestigen
dat dit inderdaad de juiste AGB-code is. Dit doet u door eerst op controleer Vektis en
vervolgens op bevestigen te klikken.

Privacy voorkeuren instellen voor doorleveren gegevens
➢ Kies voor de menu-optie Privacy instelling
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Voordat u uw kwaliteitsstatuut kunt invullen, dient aan te geven of u toestemming geeft voor
het beschikbaar stellen van persoonsgegevens in uw statuut aan twee partijen.
➢ Vul de gevraagde gegevens in en klik op ‘Opslaan’

Stap 3. Kwaliteitsstatuut invullen of wijzigen
➢ Klik op statuut invullen/wijzigen
➢ Klik op de button ‘Start invullen kwaliteitsstatuut’
➢ De eerste vragen van het kwaliteitsstatuut worden nu getoond

⮚
⮚

⮚

⮚

De vragen uit het kwaliteitsstatuut staan verspreid over meerdere pagina’s, waar u zelf tussen
kunt navigeren aan de hand van de button: ‘Vorige’ en ‘Volgende’.
Uw kwaliteitsstatuut wordt getoetst conform de gestelde toetscriteria. Het overzicht van de
vragen en de toetsingscriteria zijn opgenomen in de formats voor vrijgevestigden en
instellingen.
Indien u het invullen op een later moment wilt hervatten, dan klikt u op ‘Later hervatten’. Uw
reeds ingevulde antwoorden worden opgeslagen, zodat u op een later moment verder kunt
met het invullen. Wanneer u opnieuw de website bezoekt, inlogt en naar de menu-optie statuut
invullen/wijzigen gaat, klikt u op de button ‘Ga verder met invullen kwaliteitsstatuut’.

Vul alle benodigde gegevens in en upload eventuele bijlagen.
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Het invullen van de vragen is een doorlopend proces, waarbij u op één van de laatste
pagina’s bijlagen kunt uploaden. U kunt een bijlage uploaden door op de betreffende, groene
link te klikken. Let goed op dat u alle benodigde bijlagen aanbiedt. Indien u bij een eerdere
vraag in het statuut heeft aangegeven dat u een upload van de bewijsvoering doet, dient u
dit document op deze plek te uploaden. (Note: biedt u het kwaliteitsstatuut voor uw
instelling aan, dan wijkt de lijst met bijlagen af van hetgeen boven is opgenomen in de
printscreen.)
U krijgt een aantal vragen over de vindbaarheid van uw statuut te beantwoorden. Gaat u er
hierbij vanuit dat uw kwaliteitsstatuut reeds is goedgekeurd. Deze informatie is noodzakelijk
voor publicatie in het openbaar databestand van Zorginstituut Nederland.
➢ Klik uiteindelijk op ‘Versturen’.

➢ U heeft nu uw kwaliteitsstatuut aangeboden voor toetsing.
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Er wordt een ontvangstbevestiging naar uw e-mailadres verzonden.

Stap 4. Statuut inzien
➢ Na het indienen van uw statuut wordt uw statuut getoetst

Uw statuut wordt gedurende 24 uur getoetst op basis van de toetsingscriteria. Tijdens die
24 uur wordt uw account tijdelijk ‘bevroren’, waardoor u geen aanpassingen kunt
doorvoeren.
➢ Na 24 uur staat het terugkoppelingsbericht klaar op uw account en ontvangt u een mail
met de uitkomst van de toetsing.

➢ Na inloggen ziet u uw status rechts bovenaan in het scherm.
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➢ Bij statuut inzien kunt u goedgekeurde statuten downloaden.

Eventueel Stap 3 opnieuw: Aanpassen kwaliteitsstatuut (afgekeurd)
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Indien uw kwaliteitsstatuut is afgekeurd, zijn de specifieke vragen die aangepast dienen te
worden opgesomd in het resultaat van de toets. U kunt uw kwaliteitsstatuut wijzigen door te
klikken op de button ‘Wijzig mijn afgekeurde kwaliteitsstatuut’. U kunt hierbij opnieuw stap
3a en 3b doorlopen. Bij de afgekeurde vragen staat een opmerking, zodat u weet welke
vragen aanpassing behoeven.

Stap 5. Openbaar maken kwaliteitsstatuut door publicatie op website of
afdrukken
➢ Indien uw statuut is goedgekeurd, kunt u deze publiceren op uw website of in uw praktijk
beschikbaar stellen.

➢ Nadat uw kwaliteitsstatuut is goedgekeurd, kunt u een alleen lezen versie downloaden.
Klikt u hiervoor op de menu-optie statuut invullen/wijzigen.
Vergeet niet uw kwaliteitsstatuut openbaar te maken door deze te publiceren op uw website
of beschikbaar te stellen in uw praktijk of instelling.

Latere aanpassingen
⮚

⮚

U kunt de algemene gegevens in uw statuut te allen tijde wijzigen zonder dat uw statuut
opnieuw getoetst wordt. Om uw algemene gegevens aan te passen klikt u op de algemene
gegevens. Alleen indien u nog niet de laatste versie van het nieuwe format heeft dient u het
gehele statuut te doorlopen.
U kunt uw kwaliteitsstatuut te allen tijde wijzigen. Om de gegevens in uw statuut aan te
passen klikt u op de statuut invullen/wijzigen en klikt u vervolgens op de button ‘Wijzig mijn
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goedgekeurde kwaliteitsstatuut’. Uw bijgewerkte statuut wordt getoetst. Na goedkeuring kunt
u uw bijgewerkte statuut downloaden en publiceren. Vergeet niet om uw goedgekeurde
statuut eerst te downloaden en op te slaan.
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