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Datum 14 december 2022 

Betreft Aanvullende informatie over KIK-V – aanlevering kwaliteitsgegevens 

verpleeghuiszorg verslagjaar 2022 

 

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

In onze brief van 24 oktober jl. heeft u kunnen lezen dat het programma KIK-V 

zorgaanbieders de mogelijkheid biedt om de kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 

via de KIK-starter aan te leveren. In deze brief leest u meer over deze manier van 

aanleveren, wat daar voor nodig is en hoe u zich kunt aanmelden bij het 

programma KIK-V. 

 

Het programma KIK-V: soepeler gegevens uitwisselen 

In het programma KIK-V hebben betrokken partijen1 afspraken gemaakt over het 

soepeler uitwisselen van gegevens over kwaliteit en de bedrijfsvoering van 

verpleeghuiszorg, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het hergebruiken 

van informatie. Dit betekent voor u minder uitzoekwerk en administratieve 

handelingen. Deze afspraken liggen vast in een afsprakenset.  

 

De afsprakenset KIK-V maakt het mogelijk om vragen van verschillende 

organisaties in de verpleeghuiszorg eenvoudig geautomatiseerd te beantwoorden 

vanuit de eenmalig vastgelegde gegevens in bronsystem(en) van de 

zorgaanbieders. Zo worden gemakkelijk verschillende vragen van verschillende 

organisaties beantwoord. Wel blijft het mogelijk de automatisch ingevulde vragen 

te controleren op de juistheid en indien nodig aan te passen. Deze manier van 

werken geeft ook inzicht in actuele ontwikkelingen met betrekking tot het 

personeel, de capaciteit of geeft inzicht in de bedrijfsvoering.  

 

Aanleveren via de KIK-starter   

Het aanleveren van de kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg is, naast het invoeren 

in het portaal van Desan, nu ook mogelijk via de KIK-starter. Hiervoor is een 

datastation nodig die de berekeningen uitvoert voor de indicatoren. Dit 

datastation maakt vervolgens een koppeling met de KIK-starter. Handmatig 

invoeren van de indicatoren is daarmee overbodig geworden. Als u kiest voor 

aanlevering via de KIK-starter hoeft u niet meer via Desan aan te leveren. 

  

                                                
1
 Dit zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Zorginstituut, de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), de gezamenlijke zorgkantoren 

(gerepresenteerd door Zorgverzekeraars Nederland), Actiz en de Patiëntenfederatie Nederland 
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Doe mee met de nieuwe manier van werken 

Inmiddels werkt KIK-V met een groot aantal zorgaanbieders samen aan de 

implementatie van hun datastation. Deze zorgaanbieders leveren begin 2023 de 

indicatoren over verslagjaar 2022 aan bij het Zorginstituut via de KIK-starter.  

 

Heeft u al een datastation? Dan kunt u indicatoren geautomatiseerd berekenen en 

aanleveren conform de KIK-V werkwijze. U levert in dat geval de indicatoren 

digitaal aan via de KIK-starter. 

 

Heeft u nog geen datastation maar denkt u erover om ook via deze weg 

efficiënter uw indicatoren te berekenen en aan te leveren? Dit is uw kans. KIK-V 

biedt ondersteuning bij het gebruik van de KIK-starter. Neem contact op met KIK-

V voor meer informatie en om te kijken wat KIK-V voor u kan betekenen bij het 

inrichten van deze manier van werken. Aanmelden kan door een mail te sturen 

naar infokikv@zinl.nl.  

 

Meer informatie of vragen?  

Voor meer informatie over de voordelen van KIK-V, de KIK-starter en een 

datastation vindt u op de website www.kik-v.nl. Voor overige vragen kunt u ook 

mailen naar infokikv@zinl.nl. 

 

Heeft u vragen over deze brief? Mail naar kwaliteitsgegevens@zinl.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Ineke van der Voort  

Manager Langdurige Zorg 
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