
Van: MediQuest - Kwaliteitsgegevens [mailto:kwaliteitsgegevens@mediquest.nl]  
Verzonden: dinsdag 1 november 2016 16:45 
Aan: 'praktijk@uroboros.nl' 
Onderwerp: Terugkoppeling GGZ Kwaliteitsstatuut: goedgekeurd 
 

 
Beste mw. C.K. Fransen, 
 
U heeft op 2016-10-28 uw kwaliteitsstatuut aangeboden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl en uit 
de uitgevoerde toets is gebleken dat uw statuut is goedgekeurd.  
  
U voldoet hiermee aan de verplichting om per 1 januari 2017 uw kwaliteitsstatuut openbaar te 
maken. Wij herinneren u eraan om uw statuut te publiceren op uw website of als u niet beschikt 
over een website deze beschikbaar te hebben op uw praktijk.  
Als u problemen ondervindt bij het terugvinden van uw bestand op uw computer kunt u de 
bestandsnaam van uw statuut zien als u inlogt op de website bij de pagina ‘aanbieden KS’.  
 
Tenslotte verzoeken wij u deze e-mail goed te bewaren, omdat dit het bewijs is dat u uw statuut 
is aangeboden en goedgekeurd.  
 
Wat gebeurt er nu met mijn aangeboden statuut? 
Na 31 december wordt aan het Zorginstituut Nederland (ZiNL) doorgegeven dat u een 
goedgekeurd kwaliteitsstatuut heeft aangeboden alsmede waar uw statuut beschikbaar is.  
ZiNL publiceert een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen met een 
goedgekeurd statuut. Deze openbare data kunnen gebruikt worden voor keuze-informatie voor 
patiënten of door zorgverzekeraars en toezichthouders.   
 
Wat moet ik doen als ik mijn statuut wil wijzigen?  
Nadat uw kwaliteitsstatuut is goedgekeurd, dient u uw statuut openbaar te maken op uw 
website of binnen uw praktijk. Het is belangrijk dat uw kwaliteitsstatuut actueel is. U wordt dan 
ook vriendelijk verzocht eventuele wijzigingen in uw kwaliteitsstatuut door te voeren en een 
vernieuwde versie opnieuw openbaar te maken op uw website of binnen uw praktijk.  
Het gewijzigde statuut kunt u, in ieder geval totdat uw gegevens zijn doorgegevens aan het 
Zorginstituut (verwacht begin januari 2017), niet opnieuw ter toetsing aanbieden op 
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.  
 
Meer informatie of vragen? 
Op onze website vindt u de veel gestelde vragen (FAQ) over het aanbieden van het format 
kwaliteitsstatuut. Voor overige vragen kunt u uiteraard ook contact  opnemen via het emailadres 
helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl of via telefoon 088-126 39 15 (op werkdagen bereikbaar van 
10:00 tot 15:00). 
  
Met vriendelijke groet, 
 
GGZ Kwaliteitsstatuut 
 


