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Geachte mevrouw Orlebeke, beste Suzan,  
 
Met deze brief w illen gezamenlijke part ijen Zorginst ituut Nederland informeren over de 
geldigheidsduur van het Kw aliteitsstatuut ggz en de informatiestandaard bij het Kw aliteitsstatuut 
ggz.  
 
Verlenging geldigheidsduur  
Bij indiening van het meetinstrument bij het Kwaliteitsstatuut ggz is op het bijbehorende FIS 
formulier als einddatum voor de meetperiode en geldigheid van de indicatoren 31.12.2018 
ingevuld. Dit impliceert een geldigheidsduur van tw ee jaar voor het Kw aliteitsstatuut. De 
oorspronkelijk achterliggende gedachte w as dat een Kw aliteitsstatuut een beperkte 
‘houdbaarheidsdatum’  heeft en niet oneindig geldig kan blijven. Bij nader inzien blijkt  tw ee jaar 
een te beperkte geldigheidsduur. Wij w illen zorgaanbieders niet verplichten hun Kw aliteitsstatuut 
op korte termijn aan te passen. Dit  vanuit het oogpunt van beperking van administrat ieve 
belast ing en het gegeven dat er in de geactualiseerde versie van het Kw aliteitsstatuut, versie 1.1. 
geen inhoudelijke w ijzigingen zijn doorgevoerd. Vanw ege de inhoudelijke doorontw ikkeling van 
het Kw aliteitsstatuut die nu onder regie van het Zorginst ituut loopt, w illen gezamenlijke part ijen 
het meetinstrument verlengen tot 31.12.2019.  
 
Voor zorgaanbieders die hun Kw aliteitsstatuut w illen actualiseren, hebben part ijen Mediquest 
verzocht te bew erkstelligen dat zorgaanbieders de mogelijkheid krijgen hun Kw aliteitsstatuut in te 
zien en alle gegevens in de online omgeving te kunnen aanpassen. Vooralsnog w as aanpassing 
alleen mogelijk voor de indicatoren die nu opgenomen zijn in de ODB.  
 
De onderaan deze brief genoemde part ijen zijn verlenging van de geldigheidsduur van het 
meetinstrument bij het Kw aliteitsstatuut ggz gezamenlijk overeengekomen en verzoeken u voor 
zover van toepassing dit  aan te passen in het openbare Register van het Zorginst ituut.  
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Informatiestandaard 
Het Zorginstituut heeft bij opname van het Kwaliteitsstatuut ggz in het Register verschillende 
voorwaarden gesteld, zoals aanlevering van een patiëntversie en een meetinstrument. Partijen hebben 
op één punt na aan deze voorwaarden voldaan. Dit betreft de aanlevering van een informatiestandaard 
bij het Kwaliteitsstatuut. Partijen hebben dit besproken. Naar onze mening is een informatiestandaard 
bij het Kwaliteitsstatuut ggz niet van toepassing. Het Kwaliteitsstatuut beschrijft namelijk de organisatie 
van de zorg, niet de zorg zelf. Daarmee is het Kwaliteitsstatuut anders dan een kwaliteitsstandaard die 
een primair zorgproces beschrijft zoals een zorgstandaard voor een specifieke aandoening of stoornis. 
Wij verzoeken het Zorginstituut dan ook de voorwaarde van aanlevering van een informatiestandaard 
bij het Kwaliteitsstatuut ggz te laten vervallen. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Strijdonck, beleidsadviseur bij GGZ 
Nederland. 
 
Namens MIND, Zorgverzekeraars Nederland, LVVP, P3NL, NIP, NVvP, V&VN, Platform MeerGGZ, 
InEen en GGZ Nederland. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
mevrouw drs. V.J.W.C. Esman-Peeters  
directeur GGZ Nederland 
 


