Kwaliteitsstatuut GGZ
Van alle zorgaanbieders met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ is dringend actie nodig vanwege
ontwikkelingen rond het kwaliteitsstatuut en de privacywetgeving. Via dit bericht informeren wij u
daarover, omdat u een kwaliteitsstatuut bij ons heeft vastgelegd conform de afspraken in de GGZ om
zorg te mogen aanbieden. Wij leggen u uit wat u moet doen en waarom dat belangrijk is.
Uw actie is nodig op twee punten:
1. Binnen de nieuwe wetgeving op de privacy bent u verplicht om expliciet toestemming te geven
voor het doorleveren van gegevens uit uw kwaliteitsstatuut aan diverse instanties. Dit kunt u
doen vanaf 31 januari 2019 tot en met 15 maart 2019.
Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing
en is uw toestemming voor het opslaan en doorgeven van persoonsgegevens verplicht. Uw
kwaliteitsstatuut bevat gegevens van personen en valt dus onder de spelregels van de AVG.
Als u dit niet doet, kan dit gevolgen hebben voor de declaratie van de door u geleverde zorg.
Lees hier meer.
2. U kunt uw kwaliteitsstatuut en de persoonsgegevens daarin actualiseren.
Er komt een mogelijkheid om de gegevens van uw kwaliteitsstatuut aan te passen. Indien u
tegelijk met het geven van toestemming uw gegevens aanpast, dan worden de gegevens van
uw aangepaste kwaliteitsstatuut doorgegeven aan de afgesproken instanties, als u daarvoor
toestemming hebt gegeven. Lees hier meer.
Daarnaast willen we u informeren over twee andere zaken:
3. De geldigheidsduur van uw huidige kwaliteitsstatuut is verlengd.
Landelijke ggz partijen hebben afgesproken de geldigheidsduur van het huidige
Kwaliteitsstatuut te verlengen tot 1 januari 2020. Lees hier meer.
4. Toekomstige functionele wijzigingen www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
Er komt een aantal wijzigingen die de website voor het kwaliteitsstatuut verbeteren. Deze
worden in 2019 verwacht. Lees hier meer.
Deze vier punten worden op de website van het kwaliteitsstatuut ggz nader toegelicht. Volg de link per
onderwerp voor meer informatie. Wij verzoeken u deze informatie door te nemen. Het maakt dat u
kunt voldoen aan de wettelijke verplichtingen op grond van de Wkkgz. Daarmee kunt u de verleende
zorg blijven declareren.
Vragen naar aanleiding van deze mail? Op de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl staat per
onderwerp waar u terecht kunt.
Wilt u naar aanleiding van deze mail voor de eerste keer een kwaliteitsstatuut indienen, dan kan dat
via de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl Op de website kunt u daarvoor een account aanmaken. U
wordt dan automatisch om toestemming voor het doorleveren van gegevens gevraagd.
Wij hopen u op deze manier goed te hebben geïnformeerd.
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Invullen toestemmingsverklaring om te voldoen aan de eisen van de AVG
Achtergrond
Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. In de kwaliteitsstatuten van zorgaanbieders staan vaak
ook persoonsgegevens, zoals de namen van u en uw medewerkers. Mediquest is als verwerker
verantwoordelijk voor het beheren en doorleveren van deze gegevens van de kwaliteitsstatuten aan
derden. Mediquest doet dit in opdracht van de beroeps-en brancheverenigingen. Volgens de AVG
moet de verwerker expliciet en aantoonbaar uw toestemming hebben.
Waar uw toestemming voor nodig is
Mediquest heeft uw toestemming nodig voor:
a) Doorleveren van gegevens aan Zorginstituut Nederland ten behoeve van transparantie;
b) Doorleveren van gegevens aan MIND ten behoeve van keuze informatie op de website “Kiezen in
de ggz”.
Bovendien is het belangrijk dat u aanvullend verklaart dat:
c) de persoon of personen die met naam en/of andere persoonsgegevens in uw kwaliteitsstatuut
vermeld staan, hiermee akkoord zijn.
d) deze persoon of personen ook akkoord zijn met doorlevering van gegevens waarin zij vermeld
staan zoals genoemd bij punten a en b.
Als u toestemming geeft voor het doorsturen van persoonsgegevens, dan bent u verplicht om
daarvoor van de personen die het betreft ook toestemming te vragen. Doe dit voordat u de
toestemmingsverklaring geeft aan Mediquest.
Lees hier een toelichting
Geef toestemming in de wijzigingsperiode vanaf 31 januari tot en met 15 maart
U kunt uw toestemmingsverklaring vanaf donderdag 31 januari 2019 tot en met vrijdag 15 maart 2019
invullen. U kunt in die periode ook uw kwaliteitsstatuut actualiseren.
In de wijzigingsperiode stuurt Mediquest alleen gegevens door naar het Zorginstituut van aanbieders
die een geheel nieuw kwaliteitsstatuut indienen. Nadat u toestemming heeft gegeven in de
wijzigingsperiode, start Mediquest vanaf 16 maart 2019 met het aanleveren van actuele gegevens aan
Zorginstituut Nederland. Vanaf eind maart 2019 levert Mediquest ook de eerste keer gegevens aan
MIND. Voor beide leveringen geldt dat zij alleen plaatsvinden met uw toestemming.
Op basis van leveringen uit het verleden zijn enkele gegevens van uw kwaliteitsstatuut gepubliceerd in
een openbaar databestand op www.zorginzicht.nl van Zorginstituut Nederland. Omdat uw
kwaliteitsstatuut geldig blijft tot eind 2019, blijft ook deze publicatie daar staan. Dit is niet afhankelijk
van uw toestemming.
Wat moet u doen?
 Log in op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
 Doe dit tussen donderdag 31 januari en vrijdag 15 maart 2019
 Kies “Invullen kwaliteitsstatuut” en volg de instructie op het scherm.
De toestemmingsverklaringen zoals die op de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl staan, vindt u in
bijlage 4 Tekst Toestemmingsverklaringen.
Lees hier meer.
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Wat gebeurt er als u geen toestemming geeft?

Dat is afhankelijk van de aanleveringen waarvoor u wel of geen toestemming verleent.





Indien u geen toestemming geeft voor aanlevering aan het zorginstituut, handelt u in strijd met de
Wkkgz. Dat betekent dat u geen zorg mag declareren op grond van de Zorgverzekeringswet. Dit
geldt voor zorgaanbieders met contract, maar ook voor zorgaanbieders zonder een contract met
een zorgverzekeraar. Elke declaratie wordt gecontroleerd tegen het AGB-register. Het AGBregister neemt de gegevens over uit de database van Zorginstituut Nederland. Ontbreken van het
bewijs dat er een kwaliteitsstatuut is geregistreerd, resulteert in het afwijzen van de declaratie.
Indien u geen toestemming geeft voor aanlevering aan MIND, dan worden de gegevens van uw
organisatie of praktijk niet (meer) zichtbaar op de website “Kiezen in de ggz”.
Als er persoonsgegevens in uw kwaliteitsstatuut staan waarvoor geen toestemming is van
betreffende persoon/personen, handelt u in strijd met de AVG. Uw gegevens kunnen dan niet aan
de betreffende instantie worden aangeleverd.

Als u de toestemmingsverklaringen niet invult, blijft uw kwaliteitsstatuut tot eind 2019 in de database
van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl staan, maar levert Mediquest geen gegevens meer door naar het
Zorginstituut en andere partijen. Volgens de database van Zorginstituut Nederland heeft u dan geen
goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
U heeft tot 1 januari 2020 de gelegenheid om toestemming te geven. Indien u na 15 maart 2019
toestemming verleent, neemt Mediquest uw gegevens weer mee in de eerstvolgende leveringen aan
het Zorginstituut en MIND. De aanleveringen gebeuren maandelijks. Daarvoor is altijd uw
toestemming nodig.
Vragen?
Voor technische vragen kunt u contact opnemen met Mediquest.
 Bij voorkeur via mail naar helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl.
 Telefonisch kan ook op telefoonnummer 088-1263915.
 De helpdesk is bereikbaar op maandag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en 13:00 en 15:00
uur.
 In de periode van 18 februari tot en met 22 maart is de helpdesk bereikbaar op maandag, dinsdag
en donderdag van 9:00 tot 12:00 uur en 13:00 tot 16:00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over de toestemmingsverklaring kunt u contact opnemen met uw eigen
brancheorganisatie:
MIND: via info@wijzijnmind.nl of 033 - 303 2400
LVVP: via bureau@lvvp.info of 030 – 236 4338
NVvP: via info@nvvp.net of 030 – 28 23 303
NIP: via https://www.psynip.nl/contactformulier-informatiecentrum/ of 030 – 820 15 00
P3NL: via https://www.p3nl.nl/contact
V&VN: via info@venvn.nl of 030 – 291 9050
ZN: via info@zn.nl of 030 – 698 8911
GGZ Nederland: via info@ggznederland.nl of 033 – 460 8977.

Ga terug naar de brief
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Actualiseren Kwaliteitsstatuut
Achtergrond
Vanaf 31 januari kunt u ook in uw eigen account alle gegevens van uw Kwaliteitsstatuut aanpassen.
Dit is nieuw. Het kan online via de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Tot nu toe was dit alleen
mogelijk voor gegevens die op www.zorginzicht.nl zichtbaar zijn.
Toetsing en bewaren van uw Kwaliteitsstatuut
Als u uw kwaliteitsstatuut aanpast, is het van belang dat u zelf de oorspronkelijke én gewijzigde
versie(s) van uw statuut inclusief mutatiedatum archiveert. Dit komt doordat Mediquest geen
hertoetsing- en mutatiedatum opslaat, maar alleen de laatste ingevulde gegevens bewaart. Dit gaat
overigens in de loop van 2019 veranderen.
Stap 1: download een “alleen lezen versie” van uw huidige kwaliteitsstatuut en sla deze op.
Stap 2: wijzig uw kwaliteitsstatuut indien daarvoor aanleiding is. Als u uw Kwaliteitsstatuut online
wijzigt, volgt toetsing conform de huidige werkwijze. Als deze wordt goedgekeurd, is de eerdere
goedgekeurde versie overschreven.
stap 3: download een “alleen lezen versie” van uw nieuwe kwaliteitsstatuut en sla deze op.
Actualiseren? Eerst toestemmingsvragen beantwoorden!
Als u met uw account inlogt op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl dan krijgt u eerst de toestemmingsvragen
te zien. Deze zijn verplicht om in te vullen. Na het invullen van deze vragen, krijgt u de mogelijkheid
uw kwaliteitsstatuut aan te passen. Zoals eerder aangegeven, volgt dan wel toetsing conform de
huidige werkwijze. Invullen van de toestemminsverklaring heeft geen effect op goedkeuring van uw
kwaliteitsstatuut.
LET OP (VOOR VRIJGEVESTIGDEN/VRIJGEGEVESTIGDE PRAKTIJKEN):
Begin 2017 is de wijze van aanleveren van het kwaliteitsstatuut gewijzigd van een Pdf formulier naar
een online formulier en zijn sommige vragen aangepast qua vormgeving. Het merendeel van deze
vragen heeft Mediquest automatisch kunnen omzetten. Op één vraag na, namelijk die over de
samenstelling van uw praktijk.








Voor u geldt dat u bij inloggen op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl eerst de vraag over de
samenstelling van uw praktijk te zien krijgt. U ziet dan het antwoord/de informatie die u bij
indienen van uw kwaliteitsstatuut op uw Pdf formulier heeft ingevuld. Op deze pagina moet u deze
gegevens kopiëren en plakken naar de lege velden volgens de nieuwe wijze van beantwoorden,
indien er niets is gewijzigd in de samenstelling van uw praktijk.
Indien er wel iets is gewijzigd in de samenstelling van uw praktijk moet u de geactualiseerde
gegevens invoeren.
Het invullen van deze pagina is verplicht voordat u verder kunt gaan naar de pagina met
toestemmingsvragen. Als u de velden opnieuw invult, heeft dat geen consequenties voor uw
goedgekeurde kwaliteitsstatuut, hier wordt namelijk niet opnieuw op getoetst.
Als u daarna uw kwaliteitsstatuut wilt aanpassen, ziet u dat bij de vraag over de samenstelling van
uw praktijk, de zojuist ingevulde gegevens direct zijn overgenomen.
Als u na het opnieuw invullen van de vraag over de samenstelling van uw praktijk en de
toestemmingsvragen uw kwaliteitsstatuut aanpast, volgt wel toetsing conform de huidige
werkwijze. Meer informatie over de toetsing vindt u hier.

Vragen?
Voor technische vragen kunt u contact opnemen met Mediquest.
 Bij voorkeur via mail naar helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl.
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Telefonisch kan ook op telefoonnummer 088-1263915.
De helpdesk is bereikbaar op maandag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en 13:00 en 15:00
uur.
In de periode van 18 februari tot en met 22 maart is de helpdesk bereikbaar op maandag, dinsdag
en donderdag van 9:00 tot 12:00 uur en 13:00 tot 16:00 uur.

Voor inhoudelijke vragen over de toestemmingsverklaring kunt u contact opnemen met uw eigen
brancheorganisatie:
Voor overige inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met één van de volgende betrokken
landelijke beroeps- of belangenverenigingen:
MIND: via info@wijzijnmind.nl of 033 - 303 2400
LVVP: via bureau@lvvp.info of 030 – 236 4338
NVvP: via info@nvvp.net of 030 – 28 23 303
NIP: via https://www.psynip.nl/contactformulier-informatiecentrum/ of 030 – 820 15 00
P3NL: via https://www.p3nl.nl/contact
V&VN: via info@venvn.nl of 030 – 291 9050
ZN: via info@zn.nl of 030 – 698 8911
GGZ Nederland: via info@ggznederland.nl of 033 – 460 8977.
Ga terug naar de brief.
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De geldigheidsduur van het kwaliteitsstatuut
Er is afgesproken de geldigheidsduur te verlengen tot en met 31.12.2019. U kunt voor die tijd uw
kwaliteitsstatuut dus wel actualiseren, maar dit is niet verplicht.
Bij het opstellen van het model kwaliteitsstatuut hadden landelijke partijen een geldigheidsduur voor
het kwaliteitsstatuut van zorgaanbieders van twee jaar voor ogen. Dit met als achterliggende
gedachte dat een kwaliteitsstatuut een beperkte ‘houdbaarheidsdatum’ heeft en niet oneindig geldig
kan blijven. Bij nader inzien blijkt twee jaar een te beperkte geldigheidsduur. Vanuit het oogpunt van
beperking van administratieve lastendruk en het gegeven dat er in de geactualiseerde versie van het
Model Kwaliteitsstatuut, versie 1.1 geen inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd, bleek aanpassing
na twee jaar niet wenselijk en niet noodzakelijk.
Landelijke partijen gaan echter wel door met evaluatie en doorontwikkeling van het kwaliteitsstatuut.
Ook zijn in het hoofdlijnenakkoord ggz afspraken gemaakt over het kwaliteitsstatuut.
Ga terug naar de brief.
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Toekomstige wijzigingen van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
Op termijn staan de volgende wijzigingen voor de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl en doorlevering
van gegevens van het kwaliteitsstatuut gepland:
1. Controle AGB-register:
Het is belangrijk om bij de registratie van het kwaliteitsstatuut de juiste AGB-codes te
gebruiken. Daarom wordt bij aanvraag van een nieuw kwaliteitsstatuut en wijziging van een
bestaand kwaliteitsstatuut direct een controle met de registratie in het AGB-register
uitgevoerd. Zo wordt voorkomen dat registraties van het kwaliteitsstatuut onjuist zijn en zijn er
geen nadelige gevolgen meer bij het afsluiten van overeenkomsten en het declareren van
behandelingen.
2. Aanpassing toetsingsprocedure:
in de toetsingsprocedure komt onderscheid tussen algemene gegevens (zoals naam, adres,
woonplaats en AGB-code) en inhoudelijke gegevens (de overige in te vullen informatie, zoals
professioneel netwerk).
3. Vastleggen van wijzigingen en mutatiedata:
zoals aangegeven kunt u vanaf 31 januari uw kwaliteitsstatuut aanpassen en opnieuw ter
goedkeuring aanbieden. Mediquest kan echter nog geen historie van goedgekeurde
kwaliteitsstatuten bijhouden. Bedoeling is dat in de loop van 2019 Mediquest wijzigingen van
goedgekeurde kwaliteitsstatuten kan gaan vastleggen en opslaan in een database. Op
verzoek van de aanbieder zullen deze gegevens opvraagbaar zijn. Het blijft echter raadzaam
dat u ook dan zelf uw eigen (gewijzigde) kwaliteitsstatuut archiveert. Het advies is om alle
goedgekeurde versies van het eigen kwaliteitsstatuut in eigen beheer op te slaan en te
bewaren.
Zodra er meer bekend is over deze wijzigingen, informeren wij u.

Ga terug naar de brief.
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Bijlage 1: Toelichting over het doorgeven van gegevens
Ad a. Doorlevering gegevens aan Zorginstituut Nederland
Het Model Kwaliteitsstatuut is in 2016 ingeschreven bij het Register van Zorginstituut Nederland. Op
basis van artikel 2 van de Wkkgz zijn aanbieders van generalistische basis ggz en gespecialiseerde
ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een eigen kwaliteitsstatuut op te stellen en te laten
registreren bij het Zorginstituut. Voor het registreren, hebben landelijke partijen bij het Model
kwaliteitsstatuut een meetinstrument ingediend. Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die
informatie oplevert, of een zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut GGZ heeft of niet en waar het
kwaliteitsstatuut GGZ vindbaar is. Mediquest stuurt hiervoor maandelijks een beperkte set gegevens
uit het kwaliteitsstatuut naar het Zorginstituut. Welke gegevens dat momenteel zijn, staat in bijlage 2
voor vrijgevestigde(-praktijken) en bijlage 3 voor instellingen. Het Zorginstituut maakt de aangeleverde
kwaliteitsgegevens openbaar via de website www.zorginzicht.nl. Indien u geen toestemming geeft,
handelt u in strijd met de Wkkgz.
Op basis van NZa-regelgeving is een goedgekeurd kwaliteitsstatuut een vereiste om zorg op grond
van de Zvw te mogen declareren. Zorgverzekeraars zijn daarom verplicht om te controleren of een
zorgaanbieder beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Hiervoor maken ze gebruik van
informatie uit het AGB-register van Vektis, waarin bevoegde zorgaanbieders met een kwaliteitsstatuut
geregistreerd staan. Vektis zal hiertoe gebruik maken van gegevens in de Openbare Database van
Zorginstituut Nederland op www.zorginzicht.nl. Deze database wordt gevuld op basis van informatie
die Mediquest aan het Zorginstituut levert.
Welke gegevens nodig zijn voor het openbare databestand van ZiNL, staat in bijlage 2 voor
vrijgevestigde(-praktijken) en bijlage 3 voor instellingen. Indien u geen toestemming geeft, heeft dit
gevolgen voor het declaratieverkeer met zorgverzekeraars.
Ad b. Doorlevering van gegevens uit mijn kwaliteitsstatuut aan MIND ten behoeve van keuzeinformatie op de website “Kiezen in de ggz”.
“Kiezen in de ggz” is een keuzewebsite van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Doel
van deze keuzewebsite is mensen te helpen met het vinden van informatie over hun aandoening,
mogelijke behandelingen, behandellocaties, ervaringen met zorg, vergoedingen en wachttijden.
Tevens is het doel om ‘samen beslissen’ te ondersteunen. Cliënten geven aan, informatie zoals
opgenomen in het kwaliteitsstatuut GGZ, zeer waardevol te vinden in hun keuzeproces.
Informatie voor deze website komt van bestaande informatiebronnen zoals onderdelen van het
kwaliteitsstatuut GGZ. Welke informatie uit het kwaliteitsstatuut dit momenteel betreft, staat in bijlage 2
voor vrijgevestigde(-praktijken) en bijlage 3 voor instellingen. Indien u geen toestemming geeft,
worden uw gegevens uit het kwaliteitsstatuut niet zichtbaar op de website “Kiezen in de ggz”.
Informatie uit het kwaliteitsstatuut wordt overgenomen en zonder bewerking gepubliceerd als keuzeinformatie.
Ad c. en d. Voorwaarde voor het doorleveren van in het kwaliteitsstatuut genoemde personen
In veel statuten staan persoonsgegevens vermeld. Bijvoorbeeld behandelaren die werkzaam zijn in
een praktijk, personen uit uw professionele netwerk of waarnemer. Met de komst van de AVG mag dit
niet zonder meer. Personen die met naam en/of andere persoonsgegevens in dit Kwaliteitsstatuut
vermeld staan, moeten hiermee akkoord zijn. Mediquest kan alleen gegevens uit uw kwaliteitsstatuut
doorleveren indien deze personen – derden - akkoord zijn met doorlevering van hun gegevens aan
Zorginstituut Nederland en MIND voor de website “Kiezen in de ggz”. Als er persoonsgegevens in uw
kwaliteitsstatuut staan waarvoor geen toestemming is van betreffende persoon/personen, handelt u in
strijd met de AVG. U mag dus geen akkoord geven voor doorlevering van gegevens uit uw
kwaliteitsstatuut als u geen toestemming hebt van deze personen. U dient of uw kwaliteitsstatuut aan
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te passen door gegevens, waarvoor u geen toestemming hebt, te verwijderen voordat u toestemming
geeft. Zonder toestemming beantwoordt u één of beide toestemmingsvragen met nee. Mediquest zal
uw gegevens niet opnemen in de leveringen aan het Zorginstituut en MIND zonder uw toestemming.
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Bijlage 2: Door te leveren gegevens voor vrijgevestigde(-praktijken)
In onderstaande tabel staat welke gegevens uit het kwaliteitsstatuut Mediquest nu doorlevert aan het
Zorginstituut en wil gaan doorleveren aan MIND. Als gevolg van de inhoudelijke doorontwikkeling van
het kwaliteitsstatuut, is het mogelijk dat sommige van deze gegevens wijzigen. Het doel van
doorlevering, dus datgene waarvoor uw toestemming wordt gevraagd, wijzigt niet.
Gegeven in kwaliteitsstatuut

Zorginstituut

MIND
“Kiezen in de ggz”

Deel I Algemene informatie
1. Gegevens GGZ aanbieder:

Ѵ

Ѵ









organisatienaam,
KvK-nummer,
naam,
adresgegevens
AGB-code(s),
beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut,
link webpagina waar uw kwaliteitsstatuut beschikbaar is.

2. Werkzaam in gb-ggz/sggz
3. Aandachtsgebieden
4. Samenstelling van de praktijk
5. Professioneel netwerk
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van
verzekerde zorg
7. Behandeltarieven
8. Kwaliteitswaarborg
9. Klachten en geschillenregeling
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ

Deel II Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn
praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
12. Aanmelding en intake
13. Diagnostiek
14. Behandeling
15. Afsluiting/nazorg

Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ

Deel III Omgang met patiëntgegevens

Ѵ

Deel IV Ondertekening

Meer detail informatie over de informatie die wordt door geleverd is vastgelegd in de verschillende
formats op de website www.zorginzicht.nl. Voor vrijgevestigde(-praktijken) is het format hier te vinden.
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Bijlage 3: Door te leveren gegevens voor instellingen
In onderstaande tabel staat welke gegevens uit het kwaliteitsstatuut Mediquest nu doorlevert aan het
Zorginstituut en wil gaan doorleveren aan MIND. Deze tabel is bedoeld om een indruk te geven en
geeft de huidige stand van zaken weer. Als gevolg van de inhoudelijke doorontwikkeling van het
kwaliteitsstatuut, is het mogelijk dat sommige van deze gegevens wijzigen. Het doel van doorlevering,
dus datgene waarvoor uw toestemming wordt gevraagd, wijzigt niet.
Gegeven in kwaliteitsstatuut

Deel I Algemene informatie
1. Gegevens GGZ aanbieder








Zorginstituut

MIND
“Kiezen in de ggz”

Ѵ

Ѵ

organisatienaam,
KvK-nummer,
naam,
adresgegevens
AGB-code(s),
beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut,
link webpagina waar uw kwaliteitsstatuut beschikbaar is.

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
3. Onze locaties vindt u hier
4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk
5. Aanbod in gb-ggz e/o s-ggz
6. Behandelsettingen generalistische basis ggz
7. Behandelsettingen gespecialiseerde ggz
8. Structurele samenwerkingspartners
Deel II Organisatie van de zorg
9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
10. Samenwerking
11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens
12. Klachten en geschillenregeling
Deel III Het behandelproces – het traject dat de patiënt in
mijn instelling doorloopt
13. Wachttijd voor intake en behandeling
14. Aanmelding en intake
15. Diagnose
16. Behandeling
17. Afsluiting/nazorg
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Deel IV Ondertekening
Meer detail informatie over de informatie die wordt door geleverd is vastgelegd in de verschillende
formats op de website www.zorginzicht.nl. Voor vrijgevestigde(-praktijken) is het format hier te vinden.
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Bijlage 4: Tekst toestemmingsverklaringen
De volgende vragen moeten aanbieders aanvinken in het statuut om aan de AVG te kunnen voldoen
en zoals u ze gaat zien als u inlogt via de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
Als u toestemming geeft voor het doorsturen van persoonsgegevens, dan bent u verplicht om
daarvoor van de derden die het betreft toestemming te vragen. Doe dit voordat u de
toestemmingsvragen hieronder beantwoord. U kunt het antwoord op deze vragen te allen tijde
wijzigen.

1. Hierbij geef ik toestemming voor het beschikbaar stellen van de gegevens uit mijn
kwaliteitsstatuut aan het Zorginstituut Nederland. Indien u geen toestemming geeft, kan dit
gevolgen hebben voor het declaratieverkeer met zorgverzekeraars.
en ik heb daarvoor van derden toestemming als er persoonsgegevens anders dan die
van mijzelf voorkomen in mijn kwaliteitsstatuut.

2. Hierbij geef ik toestemming voor het beschikbaar stellen van de gegevens uit mijn statuut aan
MIND ten behoeve van keuze-informatie op de website “Kiezen in de ggz”. Indien u geen
toestemming geeft worden uw gegevens niet zichtbaar op deze website.
Ja en ik heb daarvoor van derden toestemming als er persoonsgegevens anders dan die
van mijzelf voorkomen in mijn kwaliteitsstatuut.
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