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Geachte heer/ mevrouw, 

 

 

In deze brief doet de volledige stuurgroep kkghz (kwaliteitskader 

gehandicaptenzorg) een voorstel voor uitstel van het aanleveren van de 

kwaliteitsgegevens gehandicaptenzorg, inclusief het kwaliteitsrapport over 

verslagjaar 2019. Daarmee geven wij gehoor aan de oproep in uw brief van 

20 maart jl. met IGJ en NZA aan partijen om tripartiet gerichte voorstellen 

te doen en met u te delen ten aanzien van kwaliteitsgegevens en COVID-19.  

 

De deadline voor het indienen van de kwaliteitsgegevens ghz 2019 staat op 

1 juni 2020. Ons gezamenlijke voorstel is om de zorgaanbieders uitstel te 

verlenen tot 1 januari 2021, waarbij we naar zorgaanbieders inzetten op 

het streven om 1 oktober 2020 het kwaliteitsrapport in te dienen. 

Hieronder lichten wij dat verder toe. 

 

1. Inleiding 
Door de huidige situatie rondom het COVID-19 virus, worden alle zeilen 

bijgezet om de beschikbare menskracht in zorginstellingen in te zetten op 

de plek waar dat het hardst nodig is. Daarnaast zijn zorgaanbieders 

genoodzaakt om activiteiten die gepland stonden in deze periode rondom 

het kwaliteitsrapport uit te stellen. Het gaat dan voornamelijk om de 

volgende activiteiten: 

- Visitaties 

- Reflecties/ dialooggesprekken (o.a. met CCR/ OR/ RvB en RvT) 

- Opmaken van het kwaliteitsrapport (vormgeving etc.)  

Onze leden geven aan dat de deadline van 1 juni voor het aanleveren van 

de kwaliteitsgegevens 2019 – met name het indienen van het 

kwaliteitsrapport – niet/ moeilijk haalbaar zal zijn.  
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1. Voorstel 
Het gezamenlijke voorstel dat wij als stuurgroep kkghz1 doen aan het 

Zorginstituut (ZiNL) is om de deadline voor het indienen van de 

kwaliteitsgegevens 2019 (inclusief kwaliteitsrapport), uit te stellen tot 1 

januari 2021, waarbij we naar zorgaanbieders inzetten op het streven om 

1 oktober 2020 het kwaliteitsrapport in te dienen.  

Dit geeft de zorgaanbieders de ruimte om de geannuleerde afspraken op een 

later moment alsnog door te laten gaan, of op een andere wijze invulling te 

geven aan het ophalen van informatie en deze input alsnog te verwerken in 

het kwaliteitsrapport.  

Als er zorgaanbieders zijn waarbij 1 oktober niet haalbaar is, dan melden zij 

dit bij de VGN. Er is dan een duidelijke reden waarom 1 oktober niet gaat 

lukken. Deze aanbieder krijgt dan (met toestemming) langer de tijd (uiterlijk 

t/m 31 december 2020) om alsnog het kwaliteitsrapport in te dienen. 

 

We willen het volgende benadrukken: 

• Zorgaanbieders die wel in staat zijn om eerder dan 1 oktober de 

kwaliteitsgegevens aan te leveren, kunnen dit gewoon doen; 

• Het al dan niet later aanleveren van de kwaliteitsgegevens 2019 

(inclusief het kwaliteitsrapport) zegt niks over de kwaliteit van zorg 

van de betreffende aanbieder. 

• Het uitgangspunt van de stuurgroep is dat aanbieders hun eigen proces 

volgen. De stuurgroep hecht waarde aan het leer- en ontwikkelproces 

over kwaliteit dat bij iedere aanbieder plaatsvindt. Daarvoor is de 

dialoog over het kwaliteitsrapport een belangrijk instrument en van 

grootse waarde, niet de aanleverdatum.  

  

2. Gevolgen van uitstel deadline 
De gevolgen van de uitstel vallen mee en betreffen: 

a) Mogelijk extra kosten voor de gegevensmakelaar: Mediquest 

(de gegevensmakelaar) heeft aangegeven dat het verplaatsen van de 

deadline als enige gevolg heeft dat de helpdesk en de vragenlijst 

langer open gehouden moeten worden, zodat aanbieders al wel 

zouden kunnen aanleveren en vragen kunnen stellen over de 

aanlevering. (Hier zitten mogelijk extra kosten aan verbonden). 

b) Uitstel van het voortgangsonderzoek kkghz: Het 

voortgangsonderzoek kkghz dat gepland stond van april 2020 tot en 

met december 2020, loopt door de overheidsmaatregelen en het 

verschuiven van de deadline ook vertraging op. De 

kwaliteitsrapporten zijn een bron van input en startpunt voor het 

voortgangsonderzoek. Wanneer de deadline voor aanlevering 

verschuift, kan de onderzoekende partij, ook pas later starten met 

het lezen van de rapporten. Daarnaast hebben zorgaanbieders langer 

de tijd nodig om de reguliere bedrijfsvoering weer op orde te krijgen, 

 
1 In de stuurgroep kkghz zijn de tripartiete partijen vertegenwoordigd die betrokken zijn als 
stakeholder bij het kwaliteitskader gehandicaptenzorg, te weten: cliëntenorganisaties, 
zorgaanbieders (via de VGN als belangenbehartiger) en zorgverzekeraars (via ZN) en 
inspectie (IGJ). 
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zodra de Corona-maatregelen komen te vervallen. De verwachting is 

dat zij daar prioriteit aan willen geven, voordat zij medewerking 

zullen verlenen aan het voortgangsonderzoek. 

 

De consequenties op langere termijn en de verwachtingen ten aanzien van 

volgend verslagjaar (2020) zijn op dit moment moeilijk te overzien. Dit zal 

onderwerp van gesprek zijn de eerstvolgende stuurgroep vergadering en 

ZiNL krijgt daarna reactie op dit punt van de stuurgroep kkghz. 

 

 

Wij zijn ons bewust van de onzekerheid van de duur van de crisis en de 

gevolgen op de langere termijn. Toch verwachten we dat met het uitstel van 

de deadline tot 1 oktober (en uiterlijk 1 januari 2021) we de zorgaanbieders 

tegemoet komen. 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de stuurgroep kwaliteitskader gehandicaptenzorg, 

 

 

 
 

Prof. dr. P. Meurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


