
De meting en aanlevering van kwaliteitsgegevens over verslagjaar 2021 start in januari 2022. Dit 
stappenplan helpt om het overzicht te bewaren tijdens de aanlevering. In dit stappenplan staat 
een planning en beschrijft de tien stappen die nodig zijn om tot een complete aanlevering te 
komen. 

Contact
Hebt u vragen over het portaal of over het verkrijgen van inloggegevens? Neem dan vanaf  
11 januari 2022 contact op met gegevensmakelaar Desan. Dat kan op werkdagen via  
verpleeghuiszorg@desan.nl of via telefoonnummer 020-520 7135 (werkdagen 9.00 - 17.00 uur).
 
Hebt u vragen over deze brief, dan kunt u ons mailen via kwaliteitsgegevens@zinl.nl  
of bellen met onze helpdesk op 020- 797 8963 (werkdagen 9.00 - 17.00 uur).  
We helpen u graag verder.

Stappenplan

Aanlevering kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg verslagjaar 2021

1.  Lees de handboeken Handboek indicatoren verpleeghuis
zorg verslagjaar 2021 en Handboek indicatoren personeels
samenstelling verslagjaar 2021 op onze website  
Zorg inzicht.nl. De handboeken zijn te vinden in het 
menu Transparantiekalender, verpleeghuiszorg. 

2.  Controleer of u en uw Raad van Bestuur beschikken 
over de inlogcodes van de gegevensmakelaar.

3.  Controleer in het portaal van de gegevensmakelaar 
of de NAW-gegevens van uw concern en locatie(s) 
kloppen.

4.  Verzamel tijdens de meetperiode alle kwaliteits-
gegevens zoals aangegeven in beide indicatorgidsen. 

5.  U levert uw kwaliteitsgegevens aan via het portaal  
van  gegevensmakelaar Desan. Het portaal is open 
van 10 januari 2022 tot en met 27 juni 2022. 

6.  Controleer of u de kwaliteitsgegevens correct en 
volledig hebt ingevuld. 

7.  Laat de kwaliteitsgegevens accorderen door de  
Raad van Bestuur. 

8.  Let op of u een bevestiging van de gegevensmakelaar 
ontvangt. 

9.  Heeft u een herinneringsbrief ontvangen? Dan heeft 
u nog 3 weken de tijd om de indicatoren in te vullen. 

10.  U heeft de gevraagde kwaliteitsgegevens  
aangeleverd. Dankjewel!

Start aanlevering  
10 januari 2022

27 juni 2022 het  
portaal van Desan sluit

De meetperiode 
voor de punt- en 
periode-prevalentie-
metingen loopt van 
1 januari 2022 tot en 
met 28 februari 2022

Accordeer de  
kwaliteitsgegevens 
door de Raad van 
Bestuur
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10 mei 2022 
Heeft u een  
herinneringsbrief 
ontvangen? Lever  
dan de gegevens  
voor 27 juni 2022 aan
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Let op, het portaal 
sluit binnenkort. 
Controleer of 
alle gegevens zijn 
aangeleverd!


