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1. Inleiding
Dit document beschrijft de procedures, processen en criteria die Vektis hanteert bij de registratie
van zorgpartijen in het AGB-register. Daarnaast gaan we in dit document ook in op de
kwaliteitscontroles die betrekking hebben op de administratieve vastlegging van de gegevens in
het AGB-register en de wijze waarop het AGB-register beschikbaar wordt gesteld aan de
afnemers/gebruikers van het AGB-register en welke voorwaarden er bij het gebruik van AGB
horen.
We vermelden alleen de actueel geldende criteria, procedures en informatie. Informatie over
afgewezen wijzigingen of aanpassingen waar nog geen besluit over is genomen, wordt niet
vermeld.
Aanpassingen die pas op een later moment aan AGB worden toegevoegd, vermelden we al wel.
Bij deze informatie staat duidelijk aangegeven vanaf welk moment de aanpassing geldig is.

1.1. Doel document
In dit document beschrijven we de gegevens, regels en processen rondom AGB. Met als doel om
te dienen als het naslagwerk voor alle partijen die AGB afnemen, willen afnemen of inzicht willen
krijgen in de processen van AGB.
Het bieden van inzicht in de gegevens en de processen draagt bij aan een helder en eenduidig
gebruik van de gegevens uit AGB binnen de processen van de afnemers.

Wijzigingen via de AcW
Alle aanpassingen en wensen met betrekking tot het AGB-register worden via een centraal
proces verwerkt. Wilt u een wijziging indienen of meer informatie hierover lezen, ga dan naar onze
website: https://www.vektis.nl/support/wijzigingen-standaarden-en-referentieproducten
Vanuit de gehele zorgsector kunnen functionele wensen en wijzigingsverzoeken worden ingediend.
Pas op het moment dat de wijzigingen zijn goedgekeurd en verwerkt, verwerken wij de nieuwe
situatie ook in het document Beheer en Onderhoud.
.
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2. Definities en Entiteiten
In dit hoofdstuk beschrijven we de definities en entiteiten . Omdat er op basis van 2 systematieken
gewerkt wordt, staan we stil bij de entiteiten van beide systematieken.

2.1. Definities
In deze paragraaf geven we de verschillende definities van zowel de huidige als de nieuwe
situatieweer. Voor de nieuwe definities is een toelichting toegevoegd. Dit omdat met de nieuwe
definities ook een andere indeling in AGB is neergezet.

AGB Oud
Term/Afkorting Definitie
DEPENDANCE

Een DEPENDANCE is een sublocatie waar zorg wordt uitgevoerd horende bij een ZORGPRAKTIJK.
De DEPENDANCE heeft geen AGB-code, maar een volgnummer

VERBIJZONDERING Een VERBIJZONDERING is de aanduiding van het type ZORGVERLENER binnen een
zorg(verlener)soort.
ZORGINSTELLING

Een ZORGINSTELLING is een organisatorische eenheid, waaruit zorg wordt verleend

ZORGPRAKTIJK

Een ZORGPRAKTIJK is een organisatorische eenheid, waaruit zorg wordt verleend. In
tegenstelling met de ZORGINSTELLING, gaat het hier om een extramurale praktijk.

ZORGSOORT

Een ZORGSOORT is een identificatie van de type zorg die een ZORGINSTELLING, ZORGPRAKTIJK uitvoert
of de beroepsgroep waar een ZORGVERLENER bij behoort. Deze identificatie is betekenisvol
opgenomen in de eerste 2 posities van de AGB-code. Bij sommige zorgsoorten is dit
uitgebreid met een subsoort voor de 3e en 4e positie van de AGB-code

ZORGVERLENER

Een ZORGVERLENER is een natuurlijke of organisatorische rechtspersoon die de daadwerkelijke
zorg aan de verzekerde verleent.

AGB Nieuw
Onderstaand figuur geeft het lagenmodel van AGB Nieuw weer en is bedoeld ter verduidelijking
van de hierna volgende definities. Het is mogelijk om ondernemingen te relateren aan andere
ondernemingen.
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(Overige)
onderneming

Onderneming

Onderneming

Vestiging

Vestiging

Zorgverlener

Zorgverlener

Onderstaand figuur geeft de 'hiërarchie' weer van de gebruikte definities in AGB Nieuw. De
uitgewerkte definities vindt u in onderstaande tabel.

Term/Afkorting

Definitie

AGB-CODE

De AGB-code is een unieke sleutel voor de identificatie van zorgpartijen in de
bedrijfsprocessen:
-

Zorginkoop

-

Zorgtoewijzing (machtigen, indicatiestelling)

-

Declaratieverwerking
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Term/Afkorting

Definitie
-

Gidsen (Informatieverstrekking zoals openingstijden, webadressen, enzovoort en
zorgbemiddeling voor verzekerden)

-

Ondersteunend voor (schade analyses) in zorgprocessen op basis van AGBcodes

Er is een AGB-code voor zorgverleners (AGB-zorgverlenercode), een AGB-code voor
vestigingen (AGB-vestigingscode) en er is een AGB-code voor ondernemingen (AGBondernemingscode). Iedere soort zorgpartij heeft dus zijn eigen AGB-code soort.
ERKENNING

Een erkenning is een toetsbaar criterium bij een zorgpartij. Zorgverleners op basis van een
diploma, vermelding in een basisregistratie, bevoegdheid, lidmaatschap van een
beroepsvereniging. Ondernemingen/vestigingen op basis van een toelating/vergunning

KWALIFICATIE

en/of keurmerk.
Een kwalificatie is een aanduiding van de beroepsgroep of soort van ondernemingen
waartoe de zorgpartij behoort, of een door de zorgpartij te leveren soort zorg. In AGB wordt
een kwalificatie altijd toegekend op basis van één of meer erkenningen aan een
zorgverlener, onderneming of vestiging.

(OVERIGE)

Een onderneming is een organisatorisch verband, gericht op duurzame deelname aan het

ONDERNEMING

economisch verkeer. Daaronder valt ook het zelfstandig uitgeoefend beroep waarbij het
accent meer op de persoonlijke bekwaamheid van de ondernemer ligt. Een onderneming
in AGB dient als onderneming of in het geval van maatschap als hoofdvestiging
ingeschreven te staan in het Handels Register van de Kamer van Koophandel (KvK) en bezit
daarmee een KvK-nummer en een rechtsvorm (rechtspersoon of eenmanszaak). Van een
buitenlandse onderneming wordt het inschrijfnummer van het buitenlandse register waar de
onderneming gevestigd is gebruikt.

PRODUCT/DIENST

Product/dienst aanbod is het soort product of de dienst die de onderneming of vestiging

AANBOD

aanbiedt waar geen kwalificaties voor zijn af te leiden. Het product/dienst aanbod is niet
gebaseerd op erkenningen, maar er kunnen wel criteria / randvoorwaarden voor zijn
opgesteld.

RELATIE

Betrekking waarin ONDERNEMINGEN, VESTIGINGEN en ZORGVERLENERS tot elkaar staan.

STATUS

Hiermee wordt aangegeven wat de status van een gegeven is. Dit kan zijn zorgpartij maar
ook de relatie tussen zorgpartijen. De status kent verschillende waarden:
1.

Actief

2.

Vervallen (van toepassing op gegevens langer dan 7 jaar niet actief)

3.

Niet actief

4.

In behandeling (wordt nu nog niet toegepast)

5.

Gecontroleerd

6.

Invoerfout

7.

Schorsing

8.

Ongeclausuleerde inschrijving

9.

Geclausuleerde inschrijving voor bepaalde tijd

10. Geclausuleerde inschrijving voor waarneming
11. Geclausuleerde inschrijving voor onbepaalde tijd
12. Clausule (conversie uit RegBIG)
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Term/Afkorting

Definitie
13. Geclausuleerde inschrijving (conversie uit RegBIG)
De waarden 8 tot en met 13 zijn alleen van toepassing op de BIG-erkenningen

VESTIGING

Een vestiging is een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van
zorgactiviteiten van een onderneming plaatsvindt.
Een onderneming in AGB heeft nul, één of meerdere vestigingen. Een vestiging hoort altijd
maar bij één onderneming: in een gebouw waarin bijvoorbeeld twee ondernemingen hun
activiteiten uitvoeren zijn als gevolg daarvan twee vestigingen aanwezig.

ZORGAANBIEDER

Een zorgaanbieder is een natuurlijke persoon of niet natuurlijk persoon (rechtspersoon,
samenwerkingsverband) die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent.
Zorgaanbieders kunnen: zorgverleners, ondernemingen of vestigingen zijn. Ondernemingen
die wel een rol spelen in de processen in de zorg, maar geen zorg aanbieden (zoals
servicebureaus, zorgmakelaars), zijn geen zorgaanbieders.

ZORGAANBOD

Zorgaanbod is de verzameling van diensten en producten die daadwerkelijk wordt
aangeboden op de onderneming of de vestiging.
Het zorgaanbod bestaat uit de zorg die een zorgpartij levert op basis van enerzijds
product/dienst aanbod en anderzijds afgeleide horende bij de zorgverlener(s), kwalificaties
onderneming(en) of vestigingen en kan door een zorgpartij alleen aan de onderneming
en/of de vestiging worden toegekend.

ZORGPARTIJ

Een zorgpartij is een verzamelnaam voor:
-

zorgaanbieders - en

-

overige ondernemingen die een dusdanige rol spelen in de bedrijfsprocessen in de
zorg dat een eigen AGB-code een vereiste is.

ZORGVERLENER

Een mens die beroepsmatig zorg verleent aan een ander

2.2. Beschrijving van de entiteiten (zorgpartij)
Zoals bij de definities al terug is te vinden, is er een verschil in gegevens in de huidige en in de
nieuwe situatie. We onderscheiden de volgende entiteiten in de oude en in de nieuwe situatie.
AGB oud

AGB Nieuw

Zorgverlener

Zorgverlener
Kwalificatie

Kwalificatie
Erkenning

Praktijk

Onderneming
Kwalificatie
Erkenning

Dependance

Vestiging

Instelling

Onderneming
Kwalificatie
Erkenning
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De relatie die in deze tabel wordt aangegeven is niet altijd even hard te maken. Registraties in het
oude AGB-register kunnen foutief of anders zijn geregistreerd en daardoor op een andere wijze
worden vastgelegd in het nieuwe AGB-register dan hierboven is aangegeven.
De entiteit relatie is in de tabel niet opgenomen. Relaties worden in het vernieuwde AGB-register
op een andere wijze ingericht en kunnen daarom niet eenvoudig naast elkaar worden gelegd.

2.3. Zorgpartij
Zoals in de definitie is beschreven is in het AGB-register een zorgpartij een verzamelnaam voor:
- zorgaanbieders (ondernemingen, vestigingen en zorgverleners) en
- overige ondernemingen die een dusdanige rol spelen in de bedrijfsprocessen in de zorg
dat een eigen AGB-code een vereiste is.
In de komende paragrafen beschrijven we de entiteiten in AGB Nieuw.

Zorgverleners
Zorgverlener
AGB-codes
Kwalificaties
Erkenningen
Geslacht
Naamgeving volgens de hiervoor geldende NEN norm
Correspondentieadres volgens NEN normen
Communicatiegegevens volgens NEN normen, o.a.
o e-mail adres(sen)
o telefoonnummer(s)
Adellijke titel
Academische titel (optioneel)
Geboortedatum
Datum bevoegd
Datum aanvang beroep
Reden einde
Bewijsstukken (opgeslagen documenten, bijvoorbeeld een
toelating)
Startdatum
Einddatum

Naast de entiteiten zorgverlener, vestiging en onderneming, kunnen in de nieuwe situatie ook
gegevens worden vastgelegd met betrekking tot contactpersonen. Dit zijn de mensen die niet als
zorgverlener aan een onderneming of vestiging zijn verbonden, maar wel van belang zijn in de
diverse processen en communicatiemogelijkheden.
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Indien de eigenaar of tekenbevoegde geen zorgverlener is, dan wordt deze persoon
geregistreerd als contactpersoon. Deze persoon krijgt geen AGB-code.
Tekenbevoegde / eigenaar
Geslacht
Naamgeving volgens de hiervoor geldende NEN norm
Startdatum
Einddatum

Kwalificaties
Een kwalificatie is een aanduiding van de beroepsgroep of soort van onderneming waartoe de
zorgpartij behoort, of een door de zorgpartij te leveren soort zorg. In AGB wordt een kwalificatie
altijd toegekend op basis van 1 of meer erkenningen aan een zorgverlener, onderneming of
vestiging.
Kwalificatie
Kwalificatie ID
Status
Gegevens openbaar
Gebruiker
Type laatstecontrole
Datum laatste controle
Datum invoer
Datum mutatie
Datum aanvang
Datum einde

Erkenningen
De basis voor de kwalificaties wordt gelegd middels 1 of meerdere erkenningen.
Erkenning
Erkenning ID
Referentie
Status
Datum Behaald
Type laatstecontrole
Datum laatste controle
Gebruiker
Datum invoer
Datum mutatie
Datum aanvang
Datum einde
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Onderneming
Onderneming
AGB-code1 (per AGB-code een start en eventueel einddatum)
Statutaire naam
Rechtsvorm
Kamer van koophandel (KvK) nummer of inschrijfnummer van het buitenlandse register indien het een
buitenlandse onderneming betreft
Handelsnaam 1
Handelsnaam 2
'Roepnaam', betreft een zelf op te geven naam waarmee de onderneming in de omgeving/volksmond
bekend staat
Kwalificaties
Afgeleide kwalificaties als gevolg van zijn relatie met zorgaanbieders en/of vestigingen
Erkenningen
Product- /dienstaanbod (aanbiedingen)
Adresgegevens volgens NEN normen
o één tijdsgeldig bezoekadres 2
o één tijdsgeldig postadres (kan gelijk zijn aan het bezoekadres)
Communicatiegegevens volgens NEN normen, o.a.
o e-mail adres(sen)
o telefoonnummer(s)
Per communicatiegegeven dient bepaalt te worden waarvoor deze gebruikt wordt
Contactpersonen voor verschillende rollen, zoals tekenbevoegde natuurlijke personen of eigenaren (per
contactpersoon een begin- en evt. einddatum)
NZa code
Bewijsstukken (opgeslagen documenten, bijvoorbeeld een toelating)
Reden einde
Startdatum
Einddatum

Kwalificaties
Een kwalificatie is een aanduiding van de beroepsgroep of soort van onderneming waartoe de
zorgpartij behoort, of een door de zorgpartij te leveren soort zorg. In AGB wordt een kwalificatie
altijd toegekend op basis van één of meer erkenningen aan een zorgverlener, onderneming of
vestiging.
De AGB-code wordt altijd in 8 karakters uitgeleverd in het nieuwe bestand. Dit betekent dat de voorloopnul van
de praktijk in de huidige situatie, in het nieuwe bestand is toegevoegd bij de onderneming of de vestiging.
1

2

Een bezoekadres kan geen postbus zijn, tenzij de AcW akkoord is dat er een uitzondering gemaakt kan worden.
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Kwalificatie
Kwalificatie ID
Status
Gegevens openbaar
Gebruiker
Type laatste controle
Datum laatste controle
Datum invoer
Datum mutatie
Datum aanvang
Datum einde

Erkenningen
De basis voor de kwalificaties wordt gelegd middels 1 of meerdere erkenningen. Bij 1 erkenning
hoort 1 unieke bron. Ook al is er als beroepsorganisatie sprake van 1 bron, de verschillende (nietkwalificerende) erkenningen worden dan afgeleid vanuit de specifieke registraties
(deelregistraties). Zo kan er vanuit 1 beroepsorganisatie als bron, meerdere bronnen en dus
erkenningen worden afgeleid.
Erkenning
Erkenning ID
Referentie
Status
Datum Behaald
Type laatste controle
Datum laatste controle
Gebruiker
Datum invoer
Datum mutatie
Datum aanvang
Datum einde

Vestigingen
Vestiging
AGB-code
KvK-nummer
Handelsnaam 1
Handelsnaam 2
'Roepnaam', betreft een zelf op te geven naam waarmee de onderneming in de omgeving/volksmond
bekend staat
Kwalificaties
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Vestiging
Afgeleide kwalificaties als gevolg van zijn relatie met zorgaanbieders en/of vestigingen
Erkenningen
Product- /dienstaanbod (aanbiedingen)
Adresgegevens volgens NEN normen
o één tijdsgeldig bezoekadres3
o één tijdsgeldig postadres (kan gelijk zijn aan het bezoekadres)
Communicatiegegevens volgens NEN normen, o.a.
o e-mail adres(sen)
o telefoonnummer(s)
Contactpersonen voor verschillende rollen, zoals tekenbevoegde natuurlijke personen of eigenaren
(per contactpersoon een begin- en evt. einddatum)
Bewijsstukken (opgeslagen documenten, bijvoorbeeld een toelating)
Etalagegegevens
Reden einde
Startdatum
Einddatum

Relaties
Een relatie geeft de betrekking weer waarin ONDERNEMINGEN, VESTIGINGEN en ZORGVERLENERS tot elkaar
staan. In iedere relatie zijn minimaal 2 zorgpartijen betrokken. De rol, met daarbij horend
relatietype, die een zorgpartij heeft in een relatie is afhankelijk van het type zorgpartij.
Zoals in onderstaand figuur is weergegeven kunnen er op diverse manieren relaties worden
gelegd tussen zorgpartijen.

3

Een bezoekadres kan geen postbus zijn, tenzij de AcW akkoord is dat er een uitzondering gemaakt kan worden.

14/155
Document AGB-register – juni 2020 Versie 2.0

Tussen zorgpartijen kunnen één of meerdere type relaties met
daarbij horende rollen worden vastgelegd

Onderneming

Vestiging

Vestiging

Zorgverlener

Relatie
type
+
rol

Ondernemingen kunnen
onderverdeeld worden in
zorgondernemingen en
overige ondernemingen

Onderneming
Zorgonderneming

Relatie
type
+
rol

Vestiging
Vestiging

Zorgverlener
Zorgverlener
Zorgverlener

Relatie
type
+
rol

Overige onderneming

Relatie
type
+
rol

Toelichting figuur

Een onderneming heeft een relatie met haar vestigingen en kan een relatie hebben met andere
ondernemingen. De zorgverleners zijn standaard aan de vestigingen gerelateerd. Ook leggen we
de arbeidsrelatie vast tussen de onderneming en de zorgverlener. Het is mogelijk om diverse
relatietypen en rollen tussen de verschillende zorgpartijen vast te leggen.
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Overzicht relatietypen en -rollen
Relatie TypeID
1
1
1
2
2

RelatieType Omschrijving
Werkzaam bij
Werkzaam bij
Werkzaam bij
Franchise
Franchise

Relatie Rol
7
6
26
8
9

3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
10
10
11
11
12
12
13
13
14

Ketenpartijen
Ketenpartijen
Samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband
Contract
Contract
Factoring
Factoring
Organisatie
Organisatie
Eigenaar
Eigenaar
Beheer
Beheer
Administratieve verbintenis
Administratieve verbintenis
Overname van activiteiten
Overname van activiteiten
Fusie
Fusie
Arbeidsrelaties

10
11
12
13
22
23
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
27
28
29
30
31

Relatietype
Werklocatie
Werkzaam als zorgverlener
Gevestigd apotheker
Franchisegever

ZorgpartijTypeID
Vestiging
Zorgverlener
Zorgverlener
Onderneming

Franchisenemer
Hoofdaannemer
Onderaannemer
Samenwerkingsverband
Lid van samenwerkingsverband
Contractant
Gecontracteerde
Factoringbureau
Horende bij factoringbureau
Onderneming van
Vestiging van
Eigenaar
Eigendom
Beheerder
Beheerde
Verbonden aan
Verbonden aan
Activiteiten overgenomen door
Activiteiten overgenomen van
Gefuseerd tot
Gefuseerd met
Werkgever

Onderneming
Onderneming
Onderneming
Onderneming
Onderneming
Onderneming
Onderneming
Onderneming
Onderneming
Onderneming
Vestiging
Zorgverlener
Onderneming
Onderneming
Onderneming
Onderneming
Onderneming
Onderneming
Onderneming
Onderneming
Onderneming
Onderneming

Zorgpartij Type
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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14
14
14
14

Arbeidsrelaties
Arbeidsrelaties
Arbeidsrelaties
Arbeidsrelaties

1
2
3
4

Eigenaar
Zorgverlener
1
Vrijgevestigd (MTO getekend)*
Zorgverlener
1
In loondienst bij
Zorgverlener
1
Als ZZP werkzaam bij /
1
gedetacheerd
Zorgverlener
Waarnemer
Zorgverlener
14
Arbeidsrelaties
5
1
Indicatiesteller
Zorgverlener
15
Indicatiestelling
32
1
Indicatievrager
Onderneming
15
Indicatiestelling
33
2
Indicatievrager
Vestiging
15
Indicatiestelling
34
3
* deze relatierol kan worden geïnterpreteerd als of ‘vrijgevestigd’ óf ‘vrijgevestigd MTO getekend’. De laatstgenoemde
geldt voor medisch specialisten.
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Toelichting fusies
Er worden 2 vormen van fusie/overname van activiteiten onderkend:
1. Overname van activa/passiva:
Beide B.V.'s blijven formeel bestaan, één ervan als 'lege' B.V. zonder activiteiten. Van de 'lege' B.V. zal de AGB-code
worden beëindigd.
2. Fusie, juridische fusie:
a. De verkrijgende B.V. neemt alles over waardoor de andere B.V. verdwijnt. Door de beëindiging van de KvK
registratie vervalt de AGB-code (deze AGB-code krijgt einddatum).
b. Vanuit de fusie wordt een nieuwe B.V. opgericht. De twee oorspronkelijke B.V.'s worden in de KvK beëindigd en
er wordt een nieuwe verkrijgende B.V opgericht. AGB-codes van de voormalige B.V.'s worden beëindigd (op
basis van de mutatie in KvK) en de nieuwe B.V. krijgt nieuwe AGB-code.
Bij Overname van activa/passiva worden de volgende stappen gezet:
1. Onderneming B wordt overgenomen door onderneming A, zonder aanpassing KvK,
2. Vektis ontvangt een overnamebericht van onderneming B, ondertekend door onderneming B,
3. Vektis voert in overleg met de onderneming een einddatum op bij onderneming B, met rede einde 'Overname van
activiteiten',
4. Vektis legt de onderneming-onderneming relatie met type 'Overname van activiteiten' en relatierol 'Activiteiten
overgenomen door'. In deze relatie is onderneming B de volger en onderneming A de leider. Omdat onderneming B
voorzien is van een einddatum kan er logischerwijs geen sprake zijn van een actieve relatie. De overname relatie wordt
opgevoerd met status 'niet actief' wanneer onderneming B een einddatum heeft.
Bij Juridische fusie waarbij de verkrijgende BV overneemt worden de volgende stappen gezet:
1. Onderneming B fuseert met onderneming A. De registratie van onderneming B in KvK vervalt,
2. Vektis ontvangt via LRZa een signaal dat de KvK registratie van onderneming B vervalt,
3. Het LRZa signaal triggert automatische beëindiging van de AGB-registratie van onderneming B,
4. Vektis ontvangt een fusiebericht van onderneming B, ondertekend door onderneming B,
5. Vektis legt de onderneming-onderneming relatietype 'Fusie' en relatierol 'Gefuseerd met'.
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In deze relatie is onderneming B de volger en onderneming A de leider. Wanneer onderneming B is voorzien van een
einddatum zal de fusie relatie de status 'niet actief' krijgen,
6. Omdat vanuit KvK / LRZa geen reden einde gecommuniceerd wordt, past Vektis past de reden einde bij onderneming
B aan naar 'Fusie'.
Bij Juridische fusie waarbij een nieuwe BV wordt opgericht neemt worden de volgende stappen gezet
1. Onderneming B fuseert met onderneming A waardoor onderneming C ontstaat. De registratie van onderneming A en
B vervallen in KvK. Voor onderneming C is een nieuwe KvK registratie,
2. Vektis ontvangt via LRZa een signaal dat de KvK registraties van ondernemingen A en B vervallen,
3. Het LRZa signaal triggert automatische beëindiging van de AGB-registraties van ondernemingen A en B,
4. Vektis ontvangt een nieuwe aanvraag voor onderneming C, mede ondertekend door ondernemingen A en B. Op de
aanvraag staat aangegeven dat het een fusie van ondernemingen A en B betreft,
5. Vektis registreert onderneming C in AGB,
6. Vektis legt de onderneming-onderneming relatie met type 'Fusie' en relatierol 'Gefuseerd tot'. In deze relatie zijn
ondernemingen A en B de volger en onderneming C de leider. Wanneer ondernemingen A en B voorzien zijn van een
einddatum zullen de fusie relaties met onderneming C de status 'niet actief' krijgen,
7. Omdat vanuit KvK / LRZa geen rede einde gecommuniceerd wordt past Vektis past de reden einde bij
ondernemingen A en B aan naar 'Fusie'.

Toelichting indicatiestelling in de wijkverpleging
Verzorgenden (niveau 3) en verpleegkundigen niveau 4 die werken als zzp’er in de wijkverpleging kunnen in AGB registreren
wie de indicatiesteller is van de zorg die zij leveren. De indicatiesteller is een verpleegkundige met minimaal niveau 5 die voor
de cliënten de zorg indiceert en betrokken is bij het bewaken, opstellen en evalueren van de zorg.
Deze registratie vindt plaats tussen de ondernemings-AGBcode van de zzp’er in de wijkverpleging (verzorgende en
verpleegkundige niveau 4) en de zorgverleners-AGBcode van de verpleegkundige niveau 5. Daarnaast wordt een relatie
gelegd tussen de vestigings-AGBcode van de zzp’er in de wijkverpleging en de zorgverleners-AGBcode van de
verpleegkundige niveau 5.
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De indicatiestelling wordt geregistreerd onder relatietype 15. Bij dit type zijn drie rollen toegevoegd:
32. Indicatiesteller niveau 5 (leider)
33. Indicatievrager onderneming niveau 3,4 (volger)
34. Indicatievrager vestiging niveau 3,4 (volger)

2.4. Zorgaanbod
Iedere zorgpartij die in AGB staat heeft kwalificaties welke gebaseerd zijn op erkenningen. Deze kwalificaties geven aan welk
type zorg een partij verleent en zijn een vereiste voor het toekennen van een AGB-code. Op het moment dat alle kwalificaties
van een zorgpartij komen te vervallen, wordt de AGB-code op niet actief gezet door het invoeren van een einddatum.
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Doordat de kwalificaties aangeven welk type zorg een partij verleent, zijn deze automatisch onderdeel van het zorgaanbod
van een zorgpartij. Daarnaast bestaat het zorgaanbod uit de gewenste overerfde kwalificaties en het zelf op te geven
product/dienst aanbod.
Iedere zorgpartij kan zelf het zorgaanbod op ondernemings- en vestigingsniveau aangeven in AGB. Dit betekent dat een
zorgpartij:
 zelf het product/dienstaanbod kan opgeven in het zorgaanbod;
 zelf kan bepalen welke (afgeleide) kwalificaties opgenomen dienen te worden in het weer te geven zorgaanbod. Dit
kan zowel initieel voor de vulling van het zorgaanbod als op een later moment via het selfservice portaal.
Het zorgaanbod is nog niet geheel uitgewerkt in AGB.

Registreren en monitoren kwalificaties / bevoegdheden
Een kwalificatie is een aanduiding van de beroepsgroep of soort van onderneming waartoe de zorgpartij behoort, of een
door de zorgpartij te leveren soort zorg. In AGB wordt een kwalificatie altijd toegekend op basis van één of meer erkenningen
aan een zorgverlener, onderneming of vestiging.
Voorbeeld

Hieronder staat een voorbeeld van het toekennen van kwalificaties op basis van erkenningen voor een zorgverlener. Het
principe voor het toekennen van een kwalificatie op basis van erkenningen aan een vestiging of onderneming is gelijk aan het
toekennen aan een zorgverlener.
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Op de volgende bladzijde treft u een voorbeeld van een zorgverlener met 3 kwalificaties en 4 erkenningen
Voorbeeld van kwalificaties op basis van erkenningen van een zorgverlener
Kwalificaties ZVL

Erkenningen ZVL

0101

Ingangsdatum Einddatum

CIBG
RIBIZ – huisarts

01-01-2007

X

…

kwalificatie

Huisartsen
Ingangsdatum: 01-01-2007

RIBIZ – fysiotherapeut

01-01-2009

X

Register KNGF – Oedeemtherapie 01-07-2010

X

0401

kwalificatie

Fysiotherapeuten

…
Ingangsdatum: 01-01-2009

0405

Diploma xxx

Lidmaatschap xxx

01-08-2008

Register xxx

01-08-2008 01-01-2011

X

kwalificatie

Fysiotherapeuten
Oedeemtherapie
Ingangsdatum: 01-07-2010

Toelichting voorbeeld

De zorgverlener in het voorbeeld heeft 4 erkenningen waarvan er 3 gekoppeld zijn aan de kwalificaties.
Erkenningen zorgverlener uit het voorbeeld
1-

Registratie bij RIBIZ in het BIG-register voor het beroep basisarts

2-

Registratie bij RIBIZ in het BIG-register voor de specialisatie huisartsgeneeskunde;

3-

Registratie bij RIBIZ in het BIG-register voor het beroep fysiotherapie;

4-

Registratie in het kwaliteitsregister KNGF voor specialisatie Oedeemtherapie (Lymfedrainage);

5-

Lidmaatschap van een beroepsvereniging waar in dit voorbeeld geen kwalificatie aan gekoppeld is.
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Kwalificaties zorgverlener uit het voorbeeld
1.

Arts (basis)
a.

2.

Huisarts
a.

3.

op basis van erkenning Registratie bij RIBIZ in het BIG-register voor de specialisatie huisartsgeneeskunde

Fysiotherapeut
a.

4.

op basis van erkenning Registratie bij RIBIZ in het BIG-register voor het beroep basisarts

op basis van de erkenningen registratie bij RIBIZ in het BIG-register voor het beroep fysiotherapie

Fysiotherapeut oedeemtherapie
a.

op basis van de erkenningen registratie bij RIBIZ in het BIG-register voor het beroep fysiotherapie & registratie in het
kwaliteitsregister KNGF voor specialisatie Oedeemtherapie (Lymfedrainage);

Op het moment dat de erkenning 'Registratie in het BIG-register voor het beroep fysiotherapie' komt te vervallen, houdt dit
automatisch in dat de kwalificaties 'Fysiotherapeut' en 'Fysiotherapeut oedeemtherapie' afgesloten worden met een
einddatum.
Hieronder het voorbeeld vanuit het overzicht van de kwalificaties die toegekend zijn op basis van de erkenningen.
Code erkenningen

Kwalificatie

Erkenning

Erken- erkenning

Erkenning- Erken-

erkenning

omschrijving

-type

ning

omschrijving

type

omschrijving

RIBIZ

Arts

ning

BIG
8425

1 arts (basis)

0101

2 Huisarts

0401

1 peuten

registratie
BIG

Fysiothera-

registratie

Huisartsge-

Kwaliteits-

RIBIZ

neeskunde

register

RIBIZ

Fysiotherapie

RIBIZ

Fysiotherapie register

RIBIZ

BIG
registratie

Fysiotherapeuten
Oedeemthe0405

2 rapie

BIG
registratie

Kwaliteits-

OEDEEMTHERAPIE
KNGF

(LYMPFEDRAINAGE)
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De tabelweergave zoals hierboven weergegeven, is overgenomen uit de conceptlijsten 4 van kwalificaties op basis van
erkenningen voor zorgverleners en zorgaanbieders in de Excel sheet ‘Format kwalificaties en erkenningen registreren v0.6.xlsx’.
Tijdslijnen

Zowel per kwalificatie als per erkenning wordt een tijdslijn (begin- en einddatum) in AGB vastgelegd en beschikbaar gesteld
aan zorgverzekeraars in de nieuwe dataset en via de Vernieuwde online raadpleegmodule.

Overerving van kwalificaties
In het vernieuwde AGB worden kwalificaties (met daarbij horende erkenningen) toegekend aan een onderneming, vestiging
of zorgverlener. Deze kwalificaties kunnen via de relatie worden overgeërfd op een hoger of lager niveau. Het dient mogelijk
te zijn dat een zorgpartij (onderneming of vestiging) zelf aangeeft welke kwalificaties (t.b.v. de eventuele inhuur) wel of niet
van toepassing zijn in het zorgaanbod van betreffende onderneming of vestiging via de overerving van de kwalificaties.
Alleen de kwalificaties kunnen worden overerft in het zorgaanbod van een zorgpartij. Het product-/dienstaanbod wordt niet
via overerving geregeld, want dat kan op ieder gewenst niveau toegevoegd worden.

Kwalificaties via de
relatie d.m.v. overerving

4

De conceptlijsten worden door de Advies Commissie Wijzigingen (ACW) goedgekeurd en definitief gemaakt.
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1-

Zorgverlener



2-

Vestiging



3-

Een zorgverlener is werkzaam op een vestiging. Bij de migratie van AGB huidig naar AGB nieuw worden alle
kwalificaties horende bij een zorgverlener automatisch opgenomen in de relatie tussen de zorgverlener en de
vestiging. In deze relatie kan via het self-service-portaal en door de betreffende zorgpartij worden aangegeven
welke kwalificaties er wel of niet relevant zijn voor de activiteiten die de zorgverlener uitvoert op de betreffende
vestiging.
Een vestiging heeft een relatie met zowel de onderneming als de zorgverlener. In de relatie met de
onderneming zijn nog geen kwalificaties opgenomen. De zorgpartij kan zelf aangegeven welke kwalificaties
gekoppeld dienen te worden vanuit de onderneming aan de vestiging.

Onderneming



Een onderneming heeft altijd een relatie met een vestiging en kan een relatie hebben met een andere
onderneming. In de relatie met een andere onderneming zijn nog geen kwalificaties opgenomen. In de relatie
met de vestiging zijn default alle kwalificaties opgenomen. De zorgpartij kan zelf aangegeven welke
kwalificaties gekoppeld dienen te worden vanuit de onderneming aan de eigen vestiging of andere
onderneming in het kader van inhuur, bijvoorbeeld via de relatie hoofdaannemer – onderaannemer.

Er zijn bij het opgeven en het doorvoeren van een wijziging in het zorgaanbod en gerelateerde gegevens twee
benaderingen. Dit kan zowel op basis van overerving van kwalificaties:
- bottom up (van zorgverlener naar vestiging naar onderneming) als
- top down (van onderneming naar vestiging).
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Vestiging

Zorgverlener

Top down

Kwalificaties
&
Product/dienstaanbod

/

Zorgaanbod
d.m.v. overerving
op relatie

Bottom-up

Onderneming

Bottom-up

(overige)
Onderneming

26/155
Document AGB-register – juni 2020 Versie 2.0

2.5. Product- /dienstaanbod
Product- / dienst aanbod is het soort product of de dienst die de onderneming of vestiging aanbiedt waar geen kwalificaties
voor zijn af te leiden. Dit aanbod is niet gebaseerd op erkenningen, maar er kunnen wel criteria / randvoorwaarden voor zijn
opgesteld. Het product- /dienstaanbod kan per zorgsoort verschillen.
Voorbeelden
 Een huisartspraktijk die ook een ‘Stoppen met roken programma’ heeft of diabeteszorg aanbiedt.
 Een servicebureau, zoals FA-MED, die een bepaald type declaratieverwerking aanbiedt.

2.6. Etalagegegevens
Vektis slaat de etalage gegevens los op in AGB. De gegevens zijn niet randvoorwaardelijk voor een correcte registratie binnen
het AGB-register.
Iedere zorgpartij kan voor haar onderneming of vestiging etalagegegevens in het AGB-register toevoegen via het selfservice
portal. De zorgpartij is zelf verantwoordelijk voor de vulling van deze gegevens.
Hieronder staan de verschillende etalagegegevens benoemd.
Etalagegegeven

Keuzeoptie(s) voor zorgpartij

Rolstoeltoegankelijk

Ja/Nee

Gratis P binnen 100 meter

Ja/Nee

Toelichting webformulier

Per dag een tijdstip of optie gesloten. Zie
onderstaand voorbeeld
Invulmatrix
Dag

Van

Tot

Gesloten?

ZO

Openingstijden

Ja

MA

09:00

17:00

DI

13:00

17:00

U kunt hier per dag de openingstijden

WO

11:00

18:00

opgeven. (max. 250 karakters)
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Etalagegegeven

Keuzeoptie(s) voor zorgpartij
DO

12:00

21:00

VR

09:00

17:00

ZA

09:00

13:00

Toelichting webformulier

Opmerking: bij gesloten worden de velden 'van'
en 'tot' uitgegrijsd
Per dag een tijdstip of optie niet van toepassing.
Zie onderstaand voorbeeld
Invulmatrix
Dag

Van

Tot

ZO
MA

18:00

21:00

18:00

21:00

DI
WO
DO
VR
ZA

U kunt hier per dag het avondspreekuur

Avond spreekuur

opgeven. (max. 250 karakters)
Per dag een tijdstip of optie niet van toepassing.
Zie onderstaand voorbeeld
Invulmatrix
Dag

Van

Tot

ZA

13:00

14:00

ZO
Weekend spreekuur

U kunt hier per dag het weekendspreekuur
opgeven. (max. 250 karakters)
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Etalagegegeven

Keuzeoptie(s) voor zorgpartij

patiëntenstop

Ja/Nee

Toelichting webformulier

Digitaal zelf afspraken
kunnen maken

Ja/Nee

Houden van huisdieren
toegestaan?

Ja/Nee

Roken toegestaan?

Ja/Nee
U kunt hier middels een getal het aantal

Grootte instelling
(plaatsen)

plaatsen in uw instelling opgeven (max. 5
Invoeren van een totaalgetal

karakters)
U kunt hier middels een getal het aantal

Aantal appartementen

appartementen en/of kamers in uw instelling

en/of kamers

Invoeren van een totaalgetal

Eigen meubilair mogelijk

Ja/Nee

opgeven (max. 5 karakters)
U kunt hier vrije tekst over de
geloofsovertuiging opgeven (max. 150
karakters).

U kunt er ook voor kiezen om een verwijzing
naar de geloofsovertuiging via een URL van
Geloofsovertuiging

Vrij tekstveld, max 75 karakters

Logeergelegenheid

Ja/Nee

uw eigen website op te geven.

U kunt hier vrije tekst over uw overige
Vrij tekstveld met verwijzing naar de eigen
Overige faciliteiten

faciliteiten opgeven (max. 150 karakters).

website
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Etalagegegeven

Keuzeoptie(s) voor zorgpartij

Toelichting webformulier
U kunt er ook voor kiezen om een verwijzing
naar uw overige faciliteiten via een URL van
uw eigen website op te geven.
U kunt hier vrije tekst over uw huisregels
opgeven (max. 150 karakters).

U kunt er ook voor kiezen om een verwijzing
Huisregels

Vrij tekstveld met verwijzing naar de eigen

naar uw huisregels via een URL van uw eigen

website

website op te geven.
U kunt hier vrije tekst over uw
assortimentsgroepen hulpmiddelen opgeven
(max. 150 karakters).

U kunt er ook voor kiezen om een verwijzing
naar uw assortimentsgroepen
assortimentsgroepen

Vrij tekstveld met verwijzing naar de eigen

hulpmiddelen via een URL van uw eigen

hulpmiddelen

website

website op te geven.

Postcode ranges. Zie onderstaand voorbeeld
Invulmatrix
Regio

verzorgingsgebieden

Van

Tot

Regio 1

3000

3500

Regio 2

3500

4000

Regio 3

4000

4250

U kunt hier de postcoderegio('s) van uw

Regio …

verzorgingsgebied(en) opgeven. (Max. 250

etc…

karakters)
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3. Procedures en processen
In dit hoofdstuk worden de verschillende procedures en processen beschreven en toegelicht. Het proces dat nodig is om als
zorgaanbieder een AGB-code aan te kunnen vragen is hier beknopt beschreven en verder in processchema's uitgewerkt.

3.1. Procedurebeschrijving
Deze paragraaf beschrijft de procedure op hoofdlijnen rondom de registratie van een zorgpartij of zorgaanbieder in AGB,
deze is voor een groot deel gelijk voor de huidige situatie en de nieuwe situatie. We onderscheiden de volgende procedures:
 Aanvraag
 Controle
 Verwerken
 Mutatie

Aanvraag AGB-code
Zorgpartijen kunnen een AGB-code aanvragen middels het aanvraagformulier op www.agbcode.nl. Dit formulier kan op de
site ingevuld worden.
Na het invullen van het formulier krijgt de aanvrager een mail met daarin het ingevulde aanvraagformulier. In de mail wordt
gevraagd om een handtekening en het eventueel bijvoegen van actuele en geldige documenten.
Aanvraagformulieren kunnen daarna per mail worden aangeleverd. Hiervoor is een speciaal mailadres :
aanvraag@agbcode.nl
De aanvrager ontvangt na verzending per mail een bevestiging van ontvangst.

Controle bij aanvraag van de AGB-code
Na ontvangst van het aanvraagformulier door Vektis, controleert de productiemedewerker het formulier en de bijlagen.
Tijdens deze controle wordt erop gelet of het formulier correct en volledig is ingevuld en of de bijgevoegde documenten
geldig zijn volgens de gestelde criteria.
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Na het uitvoeren van de controle wordt besloten of het formulier verwerkt kan worden of dat het formulier dient te worden
afgewezen om bepaalde redenen. Bij afwijzing ontvangt de zorgverlener/-partij binnen 5 werkdagen na ontvangst van de
aanvraag een reactie per mail met daarin de reden van afwijzing. Het gehele aanvraagdossier wordt geretourneerd.

Verwerken
In het geval van een correct ingevuld formulier, worden de gegevens ingevoerd in het AGB-systeem zoals door de
zorgverlener op het aanvraagformulier is opgegeven. Na het invoeren wordt de AGB-code verstrekt aan de zorgverlener/partij via de mail. De verwerking van de gegevens vindt plaats binnen 3 werkweken na ontvangst van de aanvraag. Indien er
sprake is van een afwijkende termijn, dan wordt dit vermeld op de website.

Mutatie
Mutaties kunnen op verschillende manieren worden aangeboden door zorgpartijen, namelijk:


Vektis: schriftelijk (info@agbcode.nl)

o


Vektis: telefonisch

o



Vektis ontvangt schriftelijk wijzigingen van zorgaanbieders. Deze schriftelijke mutaties worden na ontvangst
gecontroleerd en indien mogelijk verwerkt.
Via de telefonische servicedesk (030-8008 380) kunnen zorgaanbieders (beperkt) wijzigingen aanleveren.
Voorafgaand aan het verwerken van de gegevens wordt gecontroleerd op naam en geboortedatum (en
AGB-code). De mutatie wordt schriftelijk bevestigd via een terugmelding ?

VECOZO

Zorgpartijen die in het bezit zijn van een VECOZO-certificaat kunnen een groot deel van de gegevens in AGB
via het VECOZO-webportaal (Self Service Portaal) aanpassen. Deze aanpassingen worden rechtstreeks in het
AGB-register verwerkt.
Daarnaast kunnen via externe bronnen ook mutaties worden aangeleverd. Dit is verder uitgewerkt in hoofdstuk 7 Koppeling
met externe registers en in paragraaf 3. 2. Administratieve processen.
o

3.2. Administratieve processen
Ten behoeve van de inrichting van het administratieve proces en de vast te leggen afspraken daaromtrent zijn als
ondersteuning voor de procedures een aantal processchema's uitgewerkt op hoofdlijnen. De processchema's geven geen
waardeoordeel over de inhoudelijke aspecten.
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De volgende processen zijn uitgewerkt:
 Nieuwe aanvraag
 Wijzigingsverzoek door zorgaanbieder
 Initiële koppeling Bron
 Geen KvK-registratie aanwezig
 Update vanuit Bron
 Beëindiging
De processen zijn in een workflow uitgewerkt inclusief het overruleproces.

Uitgangspunten
Tijdens de besluitvorming van de procesbeschrijvingen van de administratieve processen en het overruleproces zijn de
volgende overall uitgangspunten opgenomen:
 Zaken worden 'aantoonbaar' onjuist geacht als het bewijsstuk hiervan kan worden overlegd;
 Het overruleproces is in de basis voor alle onderdelen gelijk en moet in een geautomatiseerd proces kunnen worden
ingevuld;
 In de processen worden geen afspraken opgenomen die een certificering van het proces onmogelijk maken;
 De verantwoording voor een juiste registratie bij de bron(nen) ligt bij de zorgaanbieder;
 Onjuiste registratie bij de bron blijft de verantwoording van de zorgaanbieder. De consequenties hiervan worden
eveneens door de zorgaanbieder gedragen;
 Het afdwingen van een juiste registratie bij de externe bronnen en de daarbij behorende consequenties moet goed
worden afgedekt door de algemene voorwaarden bij Vektis en in de contractafspraken van de verzekeraars met de
individuele zorgaanbieders;
 In het overruleproces wordt de zorgaanbieder een standaard termijn geboden om de registraties aan te passen. Het
verlengen van deze termijn zal uitsluitend in hoogst uitzonderlijke situaties worden toegestaan
 Voor wat betreft schrijfstijl wordt NHR gevolgd;
 De default overrule periode bedraagt 3 of 6 maanden.
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Schematische weergave
Proces:
Nieuwe aanvraag

Afwijzing, geen
grond voor uitgifte
AGB code

ja
Nieuwe aanvraag

Aanvraag
volledig

nee

Toetsing
externe
bronnen

ja

Externe
bronnen
leidend

Verificatie
totale
registratie

Controle tbv
uitgifte AGB
code

Verrijking
aanvraaggegevens

Bevestiging
zorgaanbieder

Gereed, uitgifte
AGB code

ja

nee
Afwijzing, geen
grond voor uitgifte
AGB code

Retour,
aanvullende
informatie

Bron
aantoonbaar
onjuist

nee

Registratie op
basis van
brongegevens
Gereed, uitgifte
AGB code

ja

Overrule proces

Kennelijke
schrijffout

aanpassen

Verschil in
erkenningen/
kwalificaties

Verschil in
organisatiestructuur

Gegeven niet
aanwezig

Aanpassing
tijdelijke
registratie
naar
brongegeven

Default termijn
3 mnd

Overnemen
juiste
gegeven met
markering

gereed

Controle bron
na
afgesproken
termijn

Intrekken
deel van
erkenning

Melding aan
zorgaanbieder

Intrekken
AGB code
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gereed

Toelichting Nieuwe aanvraag

De doelstelling is dat uitsluitend het sleutelgegeven (lidmaatschapsnummer, BIG-nummer, etc) om
de bron te benaderen bij de zorgaanbieder wordt opgevraagd. Indien de minimale uitvraagset
niet voldoet, wordt de aanvraag geretourneerd. In de beginfase zal deze doelstelling nog niet
kunnen worden gehaald omdat nog niet exact vaststaat, welke gegevens bij welke bron
opvraagbaar zijn en welke gegevens dienen als sleutelgegevens.
De uitgifte van een AGB-code is niet afhankelijk van alle op te vragen brongegevens. Uit
efficiencyoverwegingen is het wel van belang om slechts 1 verificatieronde te houden. Indien de
verrijking van de alle brongegevens binnen de vastgestelde uitgiftetermijn valt, zal de verrijking en
de (al dan niet) uitgifte van de AGB-code binnen één proces worden afgehandeld.
Voor nieuwe aanvragen geldt dat in alle gevallen een NHR-registratie aanwezig is.
Voor de bronnen BIG en NHR wordt gebruik gemaakt van het LRZA voor verificatie van gegevens.
Vanuit het NHR zullen de adresgegevens van onderneming en vestiging worden overgenomen.
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Proces:
Wijzigingsverzoek
Zorgaanbieder

wijziging

Verzoek
volledig

nee

ja

Controle
externe
bronnen

Verificatie
nieuwe
registratie

Externe
bronnen
leidend

Bevestiging
zorgaanbieder

ja

Gereed

nee

Verrijking
wijzigingsgegevens

Bron
aantoonbaar
onjuist

nee

Registratie op
basis van
brongegevens

Retour, aanvullende
informatie

ja

Overrule proces

Kennelijke
schrijffout

aanpassen

Verschil in
erkenningen/
kwalificaties

Verschil in
organisatiestructuur

Default termijn
6 mnd

Overnemen
juiste
gegeven met
markering

Gegeven niet
aanwezig

Geen KvK
registratie

gereed
Aanpassing
tijdelijke
registratie
naar
brongegeven

Controle bron
na
afgesproken
termijn

Intrekken
deel van
erkenning

Melding aan
zorgaanbieder

gereed

Intrekken
AGB code

Afzonderlijke
beslisboom
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Toelichting Wijzigingsverzoek door zorgaanbieder

De database AGBM is niet volledig gevuld met externe brongegevens. Om dit te bespoedigen
worden de verrijkingsslagen vanuit de bron ook meegenomen bij een wijzigingsverzoek. Dit
betekent dat in alle gevallen de brongegevens worden gecontroleerd en de registratie wordt
verrijkt met deze informatie. Ook hier geldt dat uitsluitend de sleutelgegevens van de bronnen
aan een zorgaanbieder worden gevraagd.
Aangezien het in het verleden geen absolute vereiste was om als zorgaanbieder in het NHR
geregistreerd te zijn, kan het voorkomen dat partijen niet beschikken over een KvK-registratie. In
dat geval is het niet mogelijk om de gegevens vanuit NHR over te nemen. Voor deze specifieke
situatie is een afzonderlijke workflow opgenomen.
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Proces:
Initiële
koppeling bron

Matching
AGB en Bron
informatie

Aanvulling
niet
aanwezige
gegevens

Toetsing
bestaande
gegevens

Informatie
gelijk

ja

Nieuwe dataset
voorleggen aan
zorgaanbieder

Bevestiging
zorgaanbieder

Ontvangst
toelichting/acties
zorgaanbieder

Dataset
akkoord

nee

Verschillen
voorleggen aan
zorgaanbieder

Brongegevens
verwerken in
AGB

ja

nee
nee
Bron
aantoonbaar
onjuist

ja

Gereed

Overrule proces
Kennelijke
schrijffout

aanpassen

Verschil in
erkenningen/
kwalificaties

Verschil in
organisatiestructuur

Default termijn
6 mnd

Overnemen
juiste
gegeven met
markering

Gegeven niet
aanwezig

Geen KvK
registratie

gereed
Aanpassing
tijdelijke
registratie
naar
brongegeven

Controle bron
na
afgesproken
termijn

Intrekken
deel van
erkenning

Melding aan
zorgaanbieder

gereed

Intrekken
AGB code

Afzonderlijke
beslisboom
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Toelichting initiële koppeling bron

De initiële koppeling van de Bron is de eerste matching van de AGB-database met de externe
bron. Het is niet relevant of hier sprake is van een handmatig of geautomatiseerd proces.
In eerdere besprekingen van de werkgroep is overeengekomen dat in deze fase de gegevens
van het AGB-register niet automatisch worden overschreven door de externe bron. In dit proces
wordt daarom uitsluitend aangevuld en aan de zorgaanbieder kenbaar gemaakt op welke
aspecten de beide registraties afwijken.
De termijn waarin de zorgaanbieder in de gelegenheid wordt gesteld om de registraties aan te
passen is hier uitgerekt tot 6 maanden. Dit op basis van het feit dat mogelijke aanpassingen wat
langer tijd nodig hebben en het uitgangspunt dat aantoonbaar bewijs aanwezig is dat de
registratie bij de bron onjuist was.
Verwacht wordt dat dit proces vooral zichtbaar zal maken dat partijen onterecht beschikken over
een AGB-code. Het intrekken van een AGB-code heeft zowel voor de zorgaanbieder als voor de
verzekeraar verdergaande gevolgen. Met deze wetenschap moet het proces toch worden
ingezet. De praktijk zal uitwijzen om hoeveel gevallen het gaat en wat dit betekent voor de markt.
De werkgroep zal nauw betrokken blijven bij de resultaten van de matching.
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Proces:
Update vanuit bron

Ontvangst
gewijzigde
gegevens

Verrijking /
aanpassing
gegevens

Nieuwe
volledige
dataset
voorleggen aan
zorgaanbieder

Bevestiging
zorgaanbieder

Dataset
akkoord

nee

Nieuwe
gegevens
verwerken in
AGB

ja

nee

Bron
aantoonbaar
onjuist

ja

Gereed

Overrule proces

schrijffout

aanpassen

Verschil in
erkenningen/
kwalificaties

Verschil in
organisatiestructuur

Gegeven niet
aanwezig

Aanpassing
tijdelijke
registratie
naar
brongegeven

Default termijn
6 mnd

Overnemen
juiste
gegeven met
markering

gereed

Controle bron
na
afgesproken
termijn

Intrekken
deel van
erkenning

Melding aan
zorgaanbieder

gereed

Intrekken
AGB code
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Update vanuit bron
De update vanuit de bron vindt binnen nog vast te stellen termijnen plaats. De update zal
eveneens gebruikt gaan worden als verificatiemoment voor de zorgaanbieder of diens registratie
nog op orde is. Voor het overige wijkt het proces niet af van de reeds besproken processen.
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Proces:
Beëindiging

Verzoek
beëindiging
door zorgaanbieder

Administratief
beëindigen
registratie

Opgave
externe bron

Bevestiging
zorgaanbieder

Bevestiging
aan zorgaanbieder

ja

Gereed

Administratief
beëindigen
registratie

Bevestiging
aan zorgaanbieder

Gereed

nee
Bron
aantoonbaar
onjuist

ja

nee

Overrule proces

schrijffout

aanpassen

Verschil in
erkenningen/
kwalificaties

Verschil in
organisatiestructuur

Gegeven niet
aanwezig

Aanpassing
tijdelijke
registratie
naar
brongegeven

Default termijn
6 mnd

Overnemen
juiste
gegeven met
markering

gereed

Controle bron
na
afgesproken
termijn

Intrekken
deel van
erkenning

Melding aan
zorgaanbieder

gereed

Intrekken
AGB code
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Beëindiging

De beëindiging door de zorgaanbieder is een redelijk eenvoudig proces en zal niet leiden tot een
overrule proces. De beëindiging door een update vanuit de externe bronnen mogelijk wel.
Hiervoor geldt het standaard overruleproces.
Een ander aspect wat wel mogelijk tot problemen kan leiden (en een punt van aandacht is) is de
beëindiging op grond van fusie of faillissement met doorstart. In beide situaties wordt de oude
AGB-code ingetrokken en wordt er een nieuwe code aangemaakt, met een relatie naar de
vervallen AGB-code. In de praktijk komt het echter nog wel voor dat partijen de oude AGB-code
in het declaratieverkeer blijven gebruiken. Zorgverzekeraars gaan daar op verschillende manier
mee om. Belangrijk is om ook dit punt ook principe afspraken te maken waardoor er wel een
eenduidige communicatie over gaat bestaan.
Bij het beëindigen wordt onderscheid gemaakt tussen het beëindigen van de zorgpartij of van de
AGB-code van de zorgpartij. Het beëindigen van de zorgpartij is definitief en onomkeerbaar en
komt voor indien:
- De onderneming (en automatisch dan ook de bijbehorende vestiging(en)) wordt
uitgeschreven uit het Nederlands Handelsregister (bijvoorbeeld bij faillissement)
- De individuele zorgverlener in geval van overlijden
Het beëindigen van een AGB-code leidt niet automatisch tot beëindiging van de zorgpartij,
immers het is mogelijk dat een zorgpartij beschikt over meerdere AGB-codes.
In beide gevallen wordt de beëindiging doorgevoerd door het plaatsen van een einddatum.

3.3. Terugmelden geregistreerde gegevens
Dit hoofdstuk beschrijft kort de werkwijze hoe zorgpartijen via de 'terugmeldservice' in AGB
geïnformeerd worden over hun registratie in AGB.

Moment van terugmelden
Een terugmelding van de registratie wordt automatisch gegenereerd op basis van onderstaande
gebeurtenissen:
1. Nieuwe aanvraag
2. Mutatie
3. Beëindiging

Automatische terugmelding
Vanuit Vektis wordt dagelijks een terugmelding gedaan aan zorgaanbieders waarbij de
gegevens zijn toegevoegd/gewijzigd. Deze terugmelding wordt elke avond automatisch
gegenereerd en verstuurd naar het in AGB bekende e-mailadres. Bij afwezigheid van een emailadres, worden er automatisch brieven gegenereerd.
 Bij aanpassingen in de gegevens van de zorgverlener, wordt een e-mail gestuurd naar de
zorgverlener.
 Bij aanpassing van de gegevens van de onderneming, wordt de e-mail gestuurd naar de
onderneming.
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Bij aanpassing van de gegevens van de vestiging, wordt de e-mail gestuurd naar de
onderneming en/of vestiging.
Bij aanpassingen in de werkrelatie wordt naast de zorgverlener ook de vestiging en/of
onderneming geïnformeerd, middels een e-mail aan beiden.

3.4. Procedure toekennen/verwijderen kwalificaties en erkenningen
Een verzoek om een kwalificatie of erkenning toe te voegen in of te verwijderen uit het AGBregister wordt met behulp van een RfC ingediend. Deze RfC bevat o.a. de motivatie en wordt
beoordeeld door de Adviescommissie Wijzigingen (AcW).
Vektis maakt de algemene afspraken met de erkende instantie van het register of betreffende
beroepsvereniging. Deze, in de AcW goedgekeurde, afspraken worden opgenomen in het
document 'Beheer en onderhoud vernieuwde AGB-register'.
De zorgverzekeraar is zelf verantwoordelijk voor de afspraken met de instantie indien dit om
specifieke gevallen gaat.

Kwalificaties
Voor het toekennen van een kwalificatie aan bepaalde groepen zorgpartijen, wordt de
registratie in een kwaliteitsregister, een toelating/diploma of het lidmaatschap van een
beroepsvereniging als (één van de mogelijke) erkenningen gebruikt. Daarbij is het wel van belang
dat de instantie (beroepsvereniging, KNGF, CIBG, KvK) erkend is / wordt door minimaal één
zorgverzekeraar. Een erkende instantie wordt toegevoegd binnen de erkenning in het vernieuwde
AGB-register na goedkeuring vanuit de AcW.

Erkenningen
Voor het toevoegen van een erkenning aan het AGB-register dient duidelijk te worden
aangegeven welke criteria gehanteerd dienen te worden. Daarnaast moet worden aangegeven
voor welke beroepsgroep en welke erkenning de betreffende afspraken gelden en per welke
datum. En of de betreffende erkenning ook moet leiden tot het afgeven van een kwalificatie en
zo ja welke.
Vektis controleert na akkoord van de AcW of de betreffende instantie door één of meerdere
zorgverzekeraar(s) erkend is/wordt en verwerkt dit in een algemeen overzicht.
De criteria met betrekking tot het toevoegen van de erkenning wordt toegevoegd aan het
Beheer en Onderhoud document, indien nodig wordt de erkenning gekoppeld aan een (nieuwe)
kwalificatie. Dit kan leiden tot:
o erkenning leidt niet tot een kwalificatie;
o erkenning leidt wel tot een kwalificatie (maar anderen ook);
o erkenning leidt tezamen met andere erkenningen gezamenlijk tot een kwalificatie
(dus schoningsactie moet volgen).
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Bij het beëindigen van een erkenning kunnen de vervolgacties variëren van aanpassen van een
erkenning bij een selecte groep zorgpartijen tot het beëindigen van AGB-codes van zorgverleners
en ondernemingen. Dit is afhankelijk van de impact.
Voor het toevoegen van erkenningen die NIET zullen leiden tot een kwalificatie of aanpassing van
een kwalificatie is met de AcW afgesproken dat deze door Vektis toegevoegd kunnen worden.
Voorafgaand moet de AcW hierover wel worden geïnformeerd. In het geval dat een erkenning
volgens de AcW wel (leidt) tot een kwalificatie, dan dient de betreffende erkenning middels een
RFC te worden voorgelegd aan de AcW.

3.5. Aanpassing registratie ondernemingen en vestigingen
Binnen het AGB-register wordt onderscheid gemaakt tussen ondernemingen en vestigingen
conform registratie in het handelsregister. Bij nieuwe aanvragen wordt een AGB-code verstrekt
aan de onderneming en worden 1 of meerdere vestigingen vastgelegd. In deze situatie wordt de
AGB-code van de onderneming gebruikt in het huidige berichtenverkeer.
Bij de migratie naar het nieuwe AGB-register (in 2014) is bij een aantal specifieke zorgsoorten
geconstateerd dat de registraties niet aansloten bij het handelsregister en dat er correcties
noodzakelijk zijn om deze registraties wel te laten aansluiten. Het gaat hierbij om:
- WLZ-instellingen
- leveranciers hulpmiddelen
- AGB-codes die gekoppeld zijn aan rechtspersonen
De correctie houdt in dat de bestaande AGB-registraties met behoud van hun AGB-code kunnen
veranderen van zorgpartijtype, specifiek van onderneming naar vestiging of van vestiging naar
onderneming.
Door deze werkwijze sluiten we aan bij het handelsregister maar blijft het gebruik van de AGBcode in de huidige processen gehandhaafd.
Een nadere toelichting over de registratie van WLZ-instellingen gekoppeld aan zorgsoort 66
Koepels en beheerstichtingen WLZ vindt u in hoofdstuk 5.4.
Nadere informatie over de koppeling van rechtspersonen, onder andere ook in relatie met leveranciers
hulpmiddelen vindt u in hoofdstuk 5.7.

Verplaatsen van vestigingen naar andere ondernemingen.
Het kan voorkomen dat in het handelsregister een vestiging verhuist van onderneming A naar
onderneming B met behoud van het vestigingsnummer (dit kan na fusie, overname of beëindigen
van onderneming A).
In dat geval zal de vestiging met behoudt van zijn AGB-code verhuizen naar onderneming B. Het
gaat hierbij vooralsnog om de in 4.5 benoemde zorgsoorten waarbij de AGB-code van de
vestiging wordt gebruikt in het berichtenverkeer.
Deze verplaatsing gebeurt op verzoek van de zorgpartij en na controle bij het handelsregister of
het vestigingsnummer behouden blijft.

45/155
Document AGB-register – juni 2020 Versie 2.0

Omzetten van ondernemingen naar vestigingen of andersom
Het omzetten van een onderneming naar vestiging gebeurt zelden tot nooit. Het verplaatsen van
ondernemingen naar vestigingen gebeurt hoofdzakelijk voor het rechttrekken van de registratie
binnen de kamer van koophandel.

3.6. Werkwijze Zorgaanbod Algemeen
1.

Korte omschrijving: beheren van het zorgaanbod op basis van kwalificaties en product/dienstaanbod door een zorgpartij in het vernieuwde AGB.

2.

Toepassingsgebied: opvoeren (aanmelden) en muteren van het zorgaanbod in AGB

3.

Doel: eenduidige regels met betrekking tot het opvoeren / verwijderen van kwalificaties en
product-/dienstaanbod in het zorgaanbod en de daarbij horende consequenties m.b.t. de
registratie van een zorgpartij in AGB.

4.

Uitgangspunten met betrekking tot deze procedure:
1-

Het zorgaanbod van een onderneming bestaat uit kwalificaties, product- of
dienstaanbod en het afgeleide zorgaanbod van de vestiging(en) en/of van de
aanwezige gerelateerde onderneming(en). De contactpersoon van de
onderneming kan zelf aangeven wat het zorgaanbod is.

2-

Het zorgaanbod van een vestiging bestaat uit kwalificaties, product- of
dienstaanbod en afgeleide kwalificaties van de zorgverlener of van de
onderneming. De contactpersoon van de vestiging kan zelf aangeven wat het
zorgaanbod is.

3-

Een zorgverlener staat in AGB geregistreerd met kwalificaties op basis van
erkenningen. De zorgverlener kan zelf aangeven op basis van welke kwalificaties
hij/zij werkzaam is op een werklocatie.

45.

De zorgpartij is zelf verantwoordelijk voor het opvoeren van het zorgaanbod.

Relatie met andere processen / producten
Dit proces heeft relatie / raakvlakken met:
1-

Muteren zorgpartij

2-

Registreren (nieuwe) zorgpartij

3-

Terugmelden

Proces toevoegen/aanpassen zorgaanbod
1.

Dit traject kent meerdere varianten
a.

Een zorgpartij stelt zelf het zorgaanbod in op basis van overerfde kwalificaties en
gewenst product-/dienstaanbod5

b.

Het zorgaanbod wordt op basis van vervallen kwalificaties automatisch aangepast.
Voorbeeld een zorgverlener is niet meer actief bij een bepaalde onderneming. De
relatie wordt verbroken, waardoor de overerfde kwalificaties niet meer van
toepassing zijn voor het zorgaanbod van betreffende zorgpartij.

2.

Startpunt van het traject:

5

Het toevoegen/aanpassen van gewenst product-/dienstaanbod wordt op het moment dat hier meer duidelijk
over is in de werkwijze toegevoegd. Zie ook paragraaf 4.1
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a.

Situatie 1: De contactpersoon van een zorgpartij kan het zorgaanbod opvoeren (bij
aanmelding)/muteren

b.

Situatie 2: De contactpersoon van de zorgpartij of de zorgaanbieder zelf meldt dat
een of meerdere kwalificaties niet meer van toepassing zijn
Situatie 2a: Vektis ontvangt via een externe bron (kwaliteitsregister,
diplomaregister, beroepsvereniging) de melding dat een erkenning van een
bepaalde zorgpartij niet meer van toepassing is.
Situatie 2b: Vektis ontvangt via een externe bron (kwaliteitsregister,
diplomaregister, beroepsvereniging) de melding dat er een nieuwe
erkenning voor een bepaalde zorgpartij van toepassing is. Deze erkenning
wordt in het bekende zorgaanbod (nog) niet "gebruikt" door de
zorgaanbieder.

3.

Stappen binnen de procedure
Toevoegen (bij aanmelding)/muteren van zorgaanbod


De zorgpartij kan zelf het zorgaanbod opvoeren of muteren via het selfservice
portaal of schriftelijk doorgeven aan de Vektis servicedesk.



De zorgpartij kan bij het opvoeren of muteren van het zorgaanbod kiezen uit de lijst
met overerfde kwalificaties en is daarnaast vrij in het toevoegen van het
keuzeaanbod uit de lijst van product-/dienstaanbod.



De zorgpartij kan per vestiging van de onderneming (verschillend) zorgaanbod
opgeven/muteren



De zorgpartij kan voor de onderneming zorgaanbod opgeven/muteren

Automatische aanpassing zorgaanbod door vervallen kwalificatie (van een gerelateerde zorgpartij)


Na het beëindigen van een relatie of het inactief zetten van een kwalificatie,
worden de betreffende kwalificaties niet meer getoond in het zorgaanbod
overzicht.



De zorgpartij(en) worden via de mail geïnformeerd dat het zorgaanbod is
aangepast.

4.

Eindpunt van het traject
Afhankelijk van de impact van het verwijderen van de kwalificatie van een zorgpartij en
daardoor ook uit het zorgaanbod van een gerelateerde zorgpartij zal het traject eindigen bij het
aanpassen van het zorgaanbod van de gerelateerde zorgpartij en eventueel ook van de
zorgpartij zelf.

4. Criteria voor ondernemingen en vestigingen
In dit hoofdstuk staan de criteria met algemene voorwaarden en regels beschreven die horen bij
de validatie van een registratie van een zorgpartij in het AGB-register.
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4.1. Criteria voor registratie van Ondernemingen
Ten behoeve van de uitgifte van een AGB-code aan een onderneming met vestiging door Vektis,
zijn er in afstemming met de AcW per ondernemingssoort criteria vastgesteld, welke hieronder
benoemd zijn. Voor iedere kwalificatie in dit overzicht is het op dit moment mogelijk om een AGBcode aan te vragen. Een overzicht van kwalificaties die niet meer worden uitgegeven vind u
onder documentatie/AGB oud op agbcode.nl
Indien het criterium een KvK registratie betreft, is het KvK nummer leidend. Een wijziging van een
KvK nummer (bij bijvoorbeeld een overname) leidt tot de uitgifte van een nieuwe AGB-code.
Voor alle kwalificaties voor ondernemingen en vestigingen zijn de volgende optionele nietkwalificerende erkenningen beschikbaar. Deze erkenningen gelden niet als criterium en worden
alleen als aanvullende informatie opgeslagen:
- Lid GGZ Nederland
- NZA code
GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en
verslavingszorg. De basisadministratie van GGZ Nederland bevat (tot heden) geen ingangs- of
einddata van lidmaatschappen, lidmaatschapsnummers en onderverdelingen naar zorgsoorten
of specialismen. Een partij (onderneming of vestiging) is simpelweg lid van GGZ Nederland.
Mutaties in het ledenbestand worden doorgegeven door GGZ Nederland. De erkenning is
daarom ook niet op het aanvraagformulier beschikbaar.
Omdat er geen lidmaatschapsnummer is vult Vektis het referentienummer van de erkenning met
de defaultwaarde ‘GGZ Nederland’ Omdat in de bestaande leden administratie geen
aanvangsdatum bekend is vulling we alle huidige erkenningen met een ingangsdatum per 1
januari 2018. GGZ Nederland heeft bevestigd dat alle huidige leden op die datum zeker lid
waren.
Voor de volgende erkenningen is HKZ de erkenningverlener:
- HKZ certificaat, uitgegeven door Brand Compliance B.V.
- HKZ certificaat, uitgegeven door Certificatiebureau CGD B.V.
- HKZ certificaat, uitgegeven door DNV GL – Business Assurance
- HKZ certificaat, uitgegeven door DEKRA Certification B.V.
- HKZ certificaat, uitgegeven door Keurmerkinstituut
- HKZ certificaat, uitgegeven door KIWA N.V.
- HKZ certificaat, uitgegeven door TüV Nederland QA B.V.
- HKZ certificaat, uitgegeven door Lloyd’s Register Nederland B.V.
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Soort

Omschrijving

code
1

Kwalificatie

Criteria

code
Huisartsen

0100

Ondernemingen in Nederland:
KvK registratie (of verklaring van KvK met
daarin vermeld de toekomstige datum
van praktijkovername)
Ondernemingen in België:
Vrijstelling KvK met of;
Gevestigd in Belgische provincie WestVlaanderen; of
Gevestigd in Belgische provincie OostVlaanderen; of
Gevestigd in Belgische provincie
Antwerpen; of
Gevestigd in Belgische provincie Limburg;
of
Gevestigd in Belgische provincie Luik
Ondernemingen in Duitsland:
Vrijstelling KvK met of;
Gevestigd in Duitse deelstaat
Niedersachsen; of
Gevestigd in Duitse deelstaat NordrheinWestfalen

2

Apothekers

0200

3

Medisch specialisten

0300

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland
KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ mits zorgverleners
werkzaam met kwalificatie psychiatrie
(0329) of klinische geriatrie (0335)

4

Fysiotherapeuten

0400

5

Logopedisten

0500

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland
KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

6

Ziekenhuis, niet nader gespecificeerd

0600

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG (medisch
specialistische zorg), en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. zvl 0329 of
94) en/of KIBG
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6

Algemene ziekenhuizen

0601

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

6

Academische ziekenhuizen

0602

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

6

Astmaklinieken

0603

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

6

Beademingscentra

0604

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

6

Epilepsiecentra

0606

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

6

Kinderziekenhuizen

0607

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

6

Kankerklinieken

0608

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ
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6

Kraamklinieken

0610

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

6

Neurologische klinieken

0612

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

6

Oogziekenhuizen

0613

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

6

Orthopedische klinieken

0614

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

6

Reumaklinieken

0615

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

6

Revalidatie-centra

0616

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

6

Sanatoria met longklinieken

0617

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ
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6

Sanatoria

0621

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

6

Multi-categorale ziekenhuizen

0628

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

6

Psychiatrische Ziekenhuizen*

0629

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ
ZVW-functie:
Instelling voor medisch specialistische
zorg
WLZ-functie minimaal:
Verblijf
Eventueel aangevuld met GGZ-instelling

6

Militaire ziekenhuizen

0630

KvK registratie en Toelating Ministerie van
VWS/CIBG, en optioneel Kwaliteitsstatuut
GGZ (i.c.m. met zvl 0329 of 94) en/of
keurmerk KIBG en optioneel Aanbieder
van verplichte GGZ

6

Ziekenhuizen Buitenland

0650

Inschrijving handelsregister buitenland en
contract met of intentieverklaring van
zorgverzekeraar, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

7

Oefentherapeuten

0700

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

8

Verloskundigen

0800

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

11

Tandartsspecialisten
(MONDZIEKTEN EN KAAKCHIRURGIE)

1100

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland
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12

Tandartsen

1200

13

Tandartsspecialisten

1300

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

(DENTO-MAXILLAIRE ORTHOPEDIE)
14

Bedrijfsartsen

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

1400

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

17

Rechtspersonen

1700

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

18

Dialysecentra

1800

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG(6+i)

19

Audiologische Centra

1900

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG

20

Radiotherapeutische Centra

2000

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en contract
met of intentieverklaring van
zorgverzekeraar

21

Dienstenstructuren (ANW-Diensten)

2100

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en contract
met of intentieverklaring van
zorgverzekeraar

22

Zelfstandige Behandelcentra

2200

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG
(de toelating geeft weer: instelling voor
Medisch Specialistische Zorg), en
optioneel Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m.
met zvl 0329 of 94) en/of keurmerk KIBG
en optioneel Aanbieder van verplichte
GGZ

22

Zelfstandige Behandelcentra

2270

Extramurale praktijken medisch specialisten

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en optioneel Aanbieder van
verplichte GGZ

23

Instellingen voor
Revalidatiedagbehandeling

2300

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG
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6

Dialysecentra zijn als toegelaten aangemerkt.
geeft weer: “Instelling voor medisch specialistische zorg”

7 Toelating
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24

Diëtisten

2400

25

Inrichting voor Psychiatrische

2500

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

Deeltijdbehandeling

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ

26

Podotherapeuten

2600

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

30

Instellingen voor Verstandelijk

3000

Gehandicapten

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ
Wlz-functie minimaal:
Verblijf (intramuraal)
Aangevuld met:


persoonlijke verzorging



verpleging



begeleiding



behandeling

Verblijfsspecificatie:
Verstandelijk gehandicapten
31

Bloedbanken

3100

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG

32

GGD

3200

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Registratie
GGD Nederland
Optioneel: LCR Abonnee
Optioneel: Gele Koorts centrum en
optioneel Aanbieder van verplichte GGZ

33

Kraamcentra

3300

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en diploma
kraamverzorgende
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Het diploma Kraamverzorgende van
aanvrager of één van de zorgverleners
en/of -Een kopie certificaat
Kraamverzorgende waaruit blijkt dat de
deelkwalificaties Kraamverzorging en
Verzorging van barenden, kraamvrouwen
en pasgeborenen met succes zijn
doorlopen of
-Een certificaat van registratie in het
S.T.O.C. register als gecertificeerd
Kraamverzorgende of
-Een kopie Bewijs van inschrijving
Kwaliteitsregister Kraamzorg van de NBvK
(Nederlandse Beroepsvereniging voor de
Kraamzorg) of
-Een certificaat Kraamverzorgende van
St. Zorgcollege Nederland of
-Erkend certificaat Kraamzorg
OVDB/Calibris of
-Voltooide opleiding als Verpleegkundige
(waarin betreffende deelkwalificatie in
competentiebeschrijvingen Kraam-, Kinden Jeugdzorg is opgenomen incl.
verpleegkundige kraaminterventies) of
-Voltooide opleiding als Verloskundige
(waarin de vereiste deelkwalificatie
kraamzorg is opgenomen).
Optioneel:
Lidmaatschap Bo Geboortezorg
34

Trombosediensten

3400

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG
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35

Instellingen voor Visueel Gehandicapten

3500

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG
Wlz-functie minimaal:
Verblijf (intramuraal)
Aangevuld met:


begeleiding



behandeling

Eventueel aangevuld met:


persoonlijke verzorging



verpleging

Grondslag:
Zintuiglijke handicap
Verblijfsspecificatie:
Blinden / slechtzienden
36

Ambulancediensten

3600

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

37

Gezondheidscentra

3700

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland
Met het vervallen van de subsidieregeling
van het Zorginstituut Nederland in 2007
voor Gezondheidscentra is er geen (hard)
criterium meer aanwezig.
Gezondheidscentra worden nu
toegevoegd aan AGB op het moment
dat de aanvrager aangeeft dat er op
dezelfde locatie meerdere disciplines
werkzaam zijn en deze zorgaanbieders
samenwerken als een
gezondheidscentrum. Vaak staat op het
aanvraagformulier duidelijk vermeld dat
zij graag een AGB-code als
Gezondheidscentrum willen aanvragen.
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38

Instelling voor bijzondere tandheelkunde,

3801

collectief tijdstarief

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en
Verklaring dat de instelling onder de
beleidsregel Bijzondere Tandheelkundige
Instellingen van de NZa valt

38

Instelling voor bijzondere tandheelkunde,

3802

individueel tijdstarief

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en
Tariefbeschikking van de NZa met
individueel tarief

38

Instellingen voor Mondzorg

3803

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Verklaring
op de aanvraag dat de zorgpartij is
toegelaten

39

Instellingen voor Jeugdtandverzorging

3900

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en contract
met of intentieverklaring van
zorgverzekeraar

40

Instellingen voor Auditief Gehandicapten

4000

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG
Wlz-functie minimaal:
Verblijf (intramuraal)
Aangevuld met:


begeleiding

Eventueel aangevuld met:


behandeling



persoonlijke verzorging



verpleging

Grondslag:
Zintuiglijke handicap
Verblijfsspecificatie:
Doven / Slechtzienden
Optioneel:
Lid VGVK, aanbieder kinderthuiszorg
Lid VGVK, verpleegkundig
kinderdagverblijf
Lid VGVK, verpleegkundig kinderzorghuis
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41

ZZP-ers in wijkverpleging

4101

KvK registratie (of inschrijving
handelsregister buitenland), zorgverlener
is eigenaar en
KIWA geregistreerde aanbieder is
gerelateerd aan de onderneming
verpleegkundige/verzorgende ZZP
Optioneel:
Lid VGVK, aanbieder kinderthuiszorg
Lid VGVK, verpleegkundig
kinderdagverblijf
Lid VGVK, verpleegkundig kinderzorghuis

41

PGB Aanbieders

4102

Een KvK-inschrijving met SBI-code
beginnend met 86 (gezondheidszorg), 87
(verpleging, verzorging en begeleiding
met overnachting) of 88
(Maatschappelijke dienstverlening zonder
overnachting).
Optioneel:
Lid VGVK, aanbieder kinderthuiszorg
Lid VGVK, verpleegkundig
kinderdagverblijf
Lid VGVK, verpleegkundig kinderzorghuis
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42

Verzorgingshuizen

4200

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG
Wlz-functie minimaal:
Verblijf (intramuraal)
Eventueel aangevuld met:


verpleging



begeleiding



persoonlijke verzorging

Grondslag:
Somatische en/of psychogeriatrische
aandoening of beperking en bijkomende
psychosociale problemen
(verzorgingshuiszorg)
Optioneel:
Lid VGVK, aanbieder kinderthuiszorg
Lid VGVK, verpleegkundig
kinderdagverblijf
Lid VGVK, verpleegkundig kinderzorghuis
en optioneel Aanbieder van verplichte
GGZ
44

Optometristen

4400

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

47

Verpleeginrichtingen

4700

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ
Wlz-functie minimaal:
Verblijf (intramuraal)
Aangevuld met:


behandeling

Eventueel aangevuld met:


persoonlijke verzorging



verpleging



begeleiding

Grondslag:
Somatische en/of psychogeriatrische
aandoening (verpleeghuiszorg)

60/155
Document AGB-register – juni 2020 Versie 2.0

48

Herstellingsoord*

4800

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland (of inschrijving
handelsregister buitenland) als
Herstellingsoord en contract met of
intentieverklaring van de zorgverzekeraar
Optioneel:
Lid VGVK, aanbieder kinderthuiszorg
Lid VGVK, verpleegkundig
kinderdagverblijf
Lid VGVK, verpleegkundig kinderzorghuis

48

Hospice/Bijna-Thuis-Huis (High-Care)*

4800

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland als Hospice en
contract met of intentieverklaring van de
zorgverzekeraar
Optioneel:
Lid VGVK, aanbieder kinderthuiszorg
Lid VGVK, verpleegkundig
kinderdagverblijf
Lid VGVK, verpleegkundig kinderzorghuis

48

Mantelzorgmakelaar

4800

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland als
Mantelzorgmakelaar en ingeschreven in
het Kwaliteitsregister Mantelzorgmakelaars van de beroepsvereniging van
mantelzorgmakelaars (BMZM) (zie
http://www.bmzm.nl/).
Optioneel:
Lid VGVK, aanbieder kinderthuiszorg
Lid VGVK, verpleegkundig
kinderdagverblijf
Lid VGVK, verpleegkundig kinderzorghuis
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48

Preventieve Zorg

4800

Contract met of intentieverklaring van de

Dit betreft de volgende verbijzonderingen:

zorgverzekeraar en KvK registratie (of

- Vrij van alcohol

inschrijving handelsregister buitenland)

- Basis Reanimatiecursus

waarin de activiteiten van de organisatie

- EHBO-cursus

overeenkomen met de activiteiten

- Eerste hulp bij kinderongevallen

vermeld op het (kopie)contract met-, of

- Slaaptherapie

de intentieverklaring van de

- AED

zorgverzekeraar. Voor JGZ-instellingen is

- Afvallen

geen intentieverklaring van toepassing.

- Hartproblemen
- Lymfoedeem, bewustwordings- en/of

Optioneel:

zelfmanagementcursus

Lid VGVK, aanbieder kinderthuiszorg

- Reumatoïde artritis, artrose of de ziekte

Lid VGVK, verpleegkundig

van Bechterew

kinderdagverblijf

- Diabetes type 2 patiënten

Lid VGVK, verpleegkundig kinderzorghuis

- Stoppen met roken
- Healthcheck (Gezondheidscheck)
- Beweegprogramma's (o.a. ook voor
D.M. (Diabetes Mellitus) patiënten)
48

Zorghotel *

4800

KvK registratie (of inschrijving
handelsregister buitenland) als Zorghotel
en contract met of intentieverklaring van
de zorgverzekeraar
Optioneel:
Lid VGVK, aanbieder kinderthuiszorg
Lid VGVK, verpleegkundig
kinderdagverblijf
Lid VGVK, verpleegkundig kinderzorghuis
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48

Verpleegunit

4800

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG met daarop
vermelding dat het een instelling voor
medisch specialistische zorg (WLZ-functie)
betreft of contract met of
intentieverklaring van de zorgverzekeraar
Wlz-functie minimaal:
Verblijf (intramuraal)
Optioneel:
Lid VGVK, aanbieder kinderthuiszorg
Lid VGVK, verpleegkundig
kinderdagverblijf
Lid VGVK, verpleegkundig kinderzorghuis

48

Gemeenten

4801

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

48

Instelling voor Reizigersvaccinatie

4802

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en LCR
Abonnee
Optioneel: Gele Koorts Centrum

49

Abortusklinieken

4900

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

50

Laboratoria

5000

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland
En ook contract met of intentieverklaring
van zorgverzekeraar bij:
- Gemeenschappelijke Laboratoria
- Gemeenschappelijke Apotheken met
Laboratoria
Een contract of intentieverklaring van
zorgverzekeraar is voor
huisartsenlaboratoria niet nodig.

51

Klinisch Genetische Centra

5100

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG
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53

Diverse Samenwerkingsverbanden

5301 t/m

* Uittreksel KvK of inschrijving

(Ketenzorg - gespecificeerd)

5313

handelsregister buitenland en contract
met of intentieverklaring van
zorgverzekeraar
- Kwalificaties 01 t/m 13;
Ketenzorg voor Chronische Zorg (DM
Type 2, CVR & COPD) in het kader van
de Functionele Bekostiging

53

Diverse Samenwerkingsverbanden

5300

(Ketenzorg - niet gespecificeerd)

* Uittreksel KvK of inschrijving
handelsregister buitenland en contract
met of intentieverklaring van
zorgverzekeraar
- Ketenzorg - Reuma

53

Diverse Samenwerkingsverbanden

5300

Innovatie

* Uittreksel KvK of inschrijving
handelsregister buitenland en contract
met of intentieverklaring van
zorgverzekeraar
- Innovatie experimenten voor
huisartsenzorg,
fysiotherapie,
kraamzorg en
GGZ (na aanmelding NZa)

53

Diverse Samenwerkingsverbanden

5300

* Uittreksel KvK of inschrijving

Module Geïntegreerde Eerstelijns

handelsregister buitenland en contract

Zorgproduct

met of intentieverklaring van
zorgverzekeraar, waarop O&I
Wijksamenwerking of GEZ- module
benoemd staat.

53

Diverse Samenwerkingsverbanden

5300

Onderwijs BegeleidingsDiensten

* Uittreksel KvK of inschrijving
handelsregister buitenland en contract
met of intentieverklaring van
zorgverzekeraar
- OBD

53

Diverse Samenwerkingsverbanden
Huisartsverplaatste Zorg (zie opm. info)

5300

* Uittreksel KvK of inschrijving
handelsregister buitenland en contract
met of intentieverklaring van
zorgverzekeraar
- HSA-verplaatste Zorg
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53

Diverse Samenwerkingsverbanden

5300

* Uittreksel KvK of inschrijving

Dyslexie;

handelsregister buitenland en contract

(in het kader van uitvoering Master Plan

met of intentieverklaring van

Dyslexie en

zorgverzekeraar

protocol Dyslexie Diagnostiek)

- N.B. Verplichte relatie met BIG
geregistreerde gespecialiseerde K&J
Psychologische Zorgverlener of
Orthopedagoog Generalist

53

Diverse samenwerkingsverbanden

5314

Integrale geboortezorg

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en contract
met of intentieverklaring van
zorgverzekeraar aangaande integrale
geboortezorg, met vermelding welke
partij leidend is in het
samenwerkingsverband

53

Diverse samenwerkingsverbanden

5316

Samenwerkingsverband GLI
54

GGZ Instellingen (PUK/PAAZ)

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

5400

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG en Verklaring
PUK of
Verklaring PAAZ
en optioneel Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m.
met zvl 0329 of 94) en/of keurmerk KIBG
en optioneel Aanbieder van verplichte
GGZ

56

Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs

5600

(CAD)
58

Centrale Post Ambulancediensten – CPA

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

5800

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland
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60

Instellingen voor Dagverpleging voor

6000

Ouderen

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ
Wlz-functie minimaal:


begeleiding



behandeling

Eventueel aangevuld met:


persoonlijke verzorging



verpleging (zonder verblijf
intramuraal)

65

Gezinsvervangende Tehuizen

6500

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG
Wlz-functie minimaal:
Verblijf (intramuraal)
Aangevuld met:


persoonlijke verzorging



begeleiding

Eventueel aangevuld met:


verpleging



behandeling

Grondslag:
Lichamelijke handicap
(gehandicaptenzorg) en/of verstandelijke
handicap
Verblijfsspecificatie:
Lichamelijk gehandicapten en/of
verstandelijke gehandicapten algemeen,
jongeren of kinderen.
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66

Koepels en beheerstichtingen WLZ

6600

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland, Vermeld zijn
als beheerder op een Toelating Ministerie
van VWS/CIBG en een Verklaring
Zorgkantoor
Optioneel:
Lid VGVK, aanbieder kinderthuiszorg
Lid VGVK, verpleegkundig
kinderdagverblijf
Lid VGVK, verpleegkundig kinderzorghuis
en optioneel Aanbieder van verplichte
GGZ

67

Netwerkorganisaties

6700

Verplicht:
Opgave van Zorgverzekeraars Nederland
Ontheffing KvK

70

Kinderdagverblijven

7000

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG
Wlz-functie minimaal:


persoonlijke verzorging



verpleging



begeleiding



behandeling (zonder verblijf
intramuraal)

Grondslag:
KDC (multifunctioneel kinderdagcentrum)
Optioneel:
Lid VGVK, aanbieder kinderthuiszorg
Lid VGVK, verpleegkundig
kinderdagverblijf
Lid VGVK, verpleegkundig kinderzorghuis

67/155
Document AGB-register – juni 2020 Versie 2.0

72

RIBW

7200

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ
Wlz-functie minimaal:
Verblijf (intramuraal)
Aangevuld met:


begeleiding

eventueel aangevuld met:


persoonlijke verzorging



verpleging



behandeling

Grondslag:
Psychiatrische aandoening
(psychiatrische zorg/GGZ)
Verblijfsspecificatie:
Beschermende woonvorm
73

Wlz Gecombineerd

7300

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ
Wlz-functie minimaal:
Tenminste één soort Wlz-functie (zonder
verblijf intramuraal)
Bij volledig pakket thuiszorg:


persoonlijke verzorging



verpleging



begeleiding



behandeling



verblijf (extramuraal)

Toekenning VPT
Optioneel:
Lid VGVK, aanbieder kinderthuiszorg
Lid VGVK, verpleegkundig
kinderdagverblijf
Lid VGVK, verpleegkundig kinderzorghuis
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74

Arbodiensten

7400

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Vermelding
op overzicht / website Stichting Beheer
Certificatieregeling Arbodiensten

75

Thuiszorginstellingen

7500

KvK registratie (of inschrijving
handelsregister buitenland) met
vermelding thuiszorg en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG
Wlz-functie minimaal:
Tenminste één soort Wlz-functie (zonder
verblijf intramuraal)
Bij volledig pakket thuiszorg


persoonlijke verzorging



verpleging



begeleiding (zonder verblijf)



verblijf (extramuraal)

Toekenning VPT
Optioneel:
Lid VGVK, aanbieder kinderthuiszorg
Lid VGVK, verpleegkundig
kinderdagverblijf
Lid VGVK, verpleegkundig kinderzorghuis
76

Leveranciers Hulpmiddelen

7600

KvK registratie, zie voor aanvullende
criteria per kwalificatie hoofdstuk 5.3.3

78

Sociaal Pedagogische Diensten

7800

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG
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79

RIAGG

7900

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en Toelating
Ministerie van VWS/CIBG, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ (i.c.m. met zvl 0329
of 94) en/of keurmerk KIBG en optioneel
Aanbieder van verplichte GGZ
Wlz-functie minimaal:


begeleiding



behandeling

Eventueel aangevuld met:


persoonlijke verzorging



verpleging (zonder verblijf
intramuraal)

84

Overige artsen

8400

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ mits er een
zorgverlener werkzaam is met kwalificatie
specialist ouderengeneeskunde (8414) of
verslavingsarts (8424)

85

Taxivervoerders

8500

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

87

Mondhygienisten

8700

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

88

Ergotherapeuten

8800

89

Schoonheidsspecialisten

8900

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland
KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

90

Overige therapeuten en Complementair

9000

en Aanvullende zorg
91

Verpleegkundigen

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

9100

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ mits er een
zorgverlener werkzaam is met kwalificatie
Verpleegkundig specialist (9134)

93

Tandtechnici / Tandprothetici

9300

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland
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94

Psychologische Zorgverleners

9400

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland, en optioneel
Kwaliteitsstatuut GGZ mits er een
zorgverlener werkzaam is met de
kwalificatie GZ-psycholoog 1e lijn (9401),
psychotherapeut (9402), Klinisch
psycholoog (9405), GZ-psycholoog (9406)
of klinisch neuropsycholoog (9418) en/of
keurmerk KIBG

96

Pedicuren

9600

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland

98

Declaranten

9800

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en contract
met of intentieverklaring van
zorgverzekeraar

98

Servicebureau

9801

KvK registratie (of inschrijving
handelsregister buitenland)
bedrijfsactiviteiten administratieve
dienstverlening en
Akte van Cessie of contract of
intentieverklaring met zorgaanbieder

98

Aanbieder maatschappelijke

9802

ondersteuning

KvK registratie of inschrijving
handelsregister buitenland en
Aanbieder maatschappelijke
ondersteuning, jeugdzorg
Optioneel:
Lid VGVK, aanbieder kinderthuiszorg
Lid VGVK, verpleegkundig
kinderdagverblijf
Lid VGVK, verpleegkundig kinderzorghuis

98

Zorgverzekeraar

9803

Opname in UZOVI register

98

Aanbieder PGB WLZ

9804

KvK registratie (of inschrijving
handelsregister buitenland) met een SBIcode anders dan 86, 87, 88
Verklaring van de aanbieder (via
aanvraagformulier) dat deze alleen PGB
zorg verstrekt en verder geen andere
vormen van zorg.
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4.2. Criteria voor registratie van Vestigingen
Praktijken en instellingen zijn ondernemingen geworden in het vernieuwde AGB en dienen een
vestiging te krijgen. In AGB kennen we ook dependances, deze zijn gelieerd aan de praktijk en
kennen geen eigen AGB-code. In het vernieuwde AGB worden deze dependances een vestiging
en dienen zij een AGB-code te krijgen.
In de uiteindelijk vastgestelde (her)migratie worden vestigingen gegenereerd voor praktijken (die
niet gerelateerd zijn aan de 17-code), dependances en instellingen. Bij het genereren, is een
AGB-code toegekend in de 71-reeks. De eerste vestiging krijgt 71000001, de volgende
gegenereerde vestiging kreeg 71000002 en zo verder.
De gegenereerde AGB-codes van de vestigingen (met een 71-code) worden niet uitgeleverd in
de FAGBU's. In de XML-dataset (AGB Nieuw) worden ze wel uitgeleverd, en dienen ze herkenbaar
te zijn als gegenereerde codes die niet in het declaratieverkeer gebruikt mogen worden. Door
gebruik te maken van een aparte reeks (71-codes) zijn de gegenereerde vestigingen goed te
herkennen.
Als op basis van de gegevens in het Nederlands Handelsregister (KvK) blijkt dat praktijken of
instellingen al een bestaande (en zorgsoort gerelateerde) AGB-code hebben, blijft deze
gehandhaafd. Vanuit de migratie zullen deze praktijken/instellingen in eerste instantie worden
gemigreerd naar een onderneming met een gegenereerde vestiging. Op basis van het KvKuittreksel zal de gegenereerde AGB-code (71) voor de vestiging een einddatum krijgen en wordt
de gemigreerde onderneming een vestiging en als relatie gekoppeld aan de reeds bestaande
onderneming. De vestigingscode is in deze situatie geen AGB-code startend met 71, maar de
reeds bekende AGB-code van de praktijk of instelling.

4.3. Aanvullende informatie m.b.t. ondernemingen
4.3.1 Extramurale praktijk = 22 code
DBC’s kunnen alleen vanuit een instelling worden gedeclareerd. Zoals beschreven in ZI-code 619
van het handboek van het Zorginstituut moet t.a.v. Medisch Specialistische Zorg de kosten van
extramurale specialisten apart verantwoord worden. Dit zijn kosten van DBC-zorgproducten in
rekening gebracht door extramuraal werkende specialisten in een solopraktijk alsmede de kosten
van Overige producten (ZI-code 611) in rekening gebracht door extramuraal werkende
specialisten in een solopraktijk. Het selecteren van deze kosten geschiedt op basis van de
instellingscode met soortcode 22, gevolgd door een 6-cijferige code beginnend met 227XXX.
Dit onderscheid is bij de GGZ niet van toepassing. Voor de DBC’s in de GGZ is het wel mogelijk om
vanuit een praktijk DBC’s te kunnen declareren, om het onderscheid tussen kosten vanuit
praktijken en instellingen inzichtelijk te maken. Medisch specialisten psychiatrie krijgen derhalve
geen extramurale praktijkcode maar gewone praktijkcodes (03 en 94).
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4.3.2 Opbouw AGB-code Ziekenhuizen (06)
06 opbouw

06-01xx.. Algemene Ziekenhuizen
06-02xx.. Academische Ziekenhuizen
06-03xx.. Astma Klinieken
06-06xx.. Epilepsiecentra
06-08xx.. Kankerklinieken
06-10xx.. Kraamklinieken
06-13xx.. Oogziekenhuizen
06-16xx.. Revalidatiecentra
06-17xx.. Sanatoria met Longklinieken
06-21xx.. Sanatoria
06-28xx.. Multi-Categorale Ziekenhuizen
06-29xx.. Psychiatrische Ziekenhuizen
xx-01=Groningen
xx-02=Friesland
xx-03=Drenthe
xx-04=Overijssel
xx-05=Gelderland
xx-06=Utrecht
xx-07=Noord-Holland
xx-08=Zuid-Holland
xx-09=Zeeland
xx-10=Noord-Brabant
xx-11=Limburg
xx-12=Flevoland
xx-15=Buitenland
06-300601 Militaire Ziekenhuizen
06-503201 Buitenland; België
06-503401 Buitenland; Spanje
06-503901 Buitenland; Italië
06-504901 Buitenland; Bondsrepubliek Duitsland
06-509001 Buitenland; Turkije

4.3.3 Aanvullende criteria leveranciers hulpmiddelen
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Soort

Omschrijving

code
7600

Aanvullende optionele criteria voor toekenning
kwalificatie

Hulpmiddelenleverancier, niet nader

Geen aanvullende criteria.

gespecificeerd
7601

Ledemaatprothesen

SEMH

OIM hulpmiddelenzorg orthopedie

7602

Mammaprothesen

SEMH

MMC hulpmiddelenzorg Mammacare

7606

Corsetten

SEMH

OIM hulpmiddelenzorg orthopedie

7607

Orthopedisch schoeisel

SEMH

OSB hulpmiddelenzorg orthopedisch
schoeisel

SVGB

Diploma SVGB

7608

Overige Orthesen

SEMH

OIM hulpmiddelenzorg orthopedie

7609

Verbandschoenen

SEMH

OIM hulpmiddelenzorg orthopedie

SEMH

OSB hulpmiddelenzorg orthopedisch
schoeisel

SVGB

Diploma SVGB

7613

Bijzondere gezichtshulpmiddelen

NUVO

Keurmerk NUVO

7614

Bijzondere gezichtshulpmiddelen algemeen NUVO

Keurmerk NUVO

7615

Bijzondere gezichtshulpmiddelen maatwerk NUVO

Keurmerk NUVO

7616

Hoortoestellen

SEMH

Hulpmiddelen audiologie

StAR

StAR erkend audicienbedrijf

Extern hoortoestel in combinatie met

SEMH

Hulpmiddelen audiologie

implantaat (BAHA)

StAR

StAR erkend audicienbedrijf

Maskeerder ter behandeling van oorsuizen

SEMH

Hulpmiddelen audiologie

StAR

StAR erkend audicienbedrijf

SEMH

Hulpmiddelen audiologie

StAR

StAR erkend audicienbedrijf

SEMH

Hulpmiddelen audiologie

StAR

StAR erkend audicienbedrijf

NEFEMED

Lidmaatschap NEFEMED

SEMH

DISW hulpmiddelenzorg diabetes,

7617
7618
7619
7620
7621

Gehoorhulpmiddelen inclusief maskeerder
Solo apparatuur
Incontinentie-absorptiemateriaal

incontinentie, stoma en wondverzorging
7622

Overige verzorgingsmiddelen

NEFEMED

Lidmaatschap NEFEMED

7623

Draagbare uitwendige infuuspomp

NEFEMED

Lidmaatschap NEFEMED

7624

Incontinentie-afvoerend materiaal

NEFEMED

Lidmaatschap NEFEMED

SEMH

DISW hulpmiddelenzorg diabetes,
incontinentie, stoma en wondverzorging

7625

Stoma materialen

SEMH

DISW hulpmiddelenzorg diabetes,

7627

Confectie orthesen

SEMH

OIM hulpmiddelenzorg orthopedie

SVGB

Diploma SVGB

SEMH

OIM hulpmiddelenzorg orthopedie

incontinentie, stoma en wondverzorging

7628

Maatwerk orthesen
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7630

Steunzolen

SEMH

OIM hulpmiddelenzorg orthopedie

SEMH

OSB hulpmiddelenzorg orthopedisch
schoeisel

7636
7637

Pruiken
Arm-, hand-, vingerfunctievervullers

ANKO

Sectie haarwerken

SEMH

HWK hulpmiddelenzorg haarwerken

QAEH

Kwaliteitsregister QAEH

SEMH

TEK hulpmiddelenzorg therapeutische

(robotarm)
7641

Elastische kousen

elastische kousen
7643

Verbandmiddelen

NEFEMED

Lidmaatschap NEFEMED

SEMH

DISW hulpmiddelenzorg diabetes,
incontinentie, stoma en wondverzorging

7645

Allergeen vrije schoenen

SEMH

OSB hulpmiddelenzorg orthopedisch
schoeisel

SVGB

Diploma SVGB

7647

Kappen ter bescherming van de schedel

SEMH

OIM hulpmiddelenzorg orthopedie

7657

Overige hulpmiddelen bij diabetes

SEMH

DISW hulpmiddelenzorg diabetes,
incontinentie, stoma en wondverzorging

7691

Inrichtingselementen van woningen

7692

Hulpmiddelen voor communicatie

QAEH

Kwaliteitsregister QAEH

persoonlijke alarmering

WDTM

Beroepsvereniging WDTM

4.4. Wlz-instellingen
Bij de Wlz-instellingen wordt een onderscheid gemaakt in de "gewone instellingen" en de
"beheerstichtingen". Voor beiden gelden aparte regels voor aanvragen en muteren van
gegevens.

Wlz-instellingen
Voor de uitgifte van een AGB-code voor een Wlz-instelling zijn criteria vastgesteld. Deze criteria
zijn als volgt:
Om als Wlz-instelling in het AGB-register geregistreerd te kunnen worden is een toelating van het
Ministerie van VWS noodzakelijk. Bij de registratie worden de gegevens één op één overgenomen
van de toelating.
Meerdere AGB-codes per instelling.

De Wlz is regionaal opgezet. Per regio heeft de instelling een AGB-code. Echter kan het ook
voorkomen dat instellingen afspraken maken in meerdere regio's. Om de afspraken per
zorgkantoor en per instelling te kunnen vastleggen is afgesproken dat er voor de betreffende
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instelling dan een extra AGB-code kan worden aangevraagd. Dit kan worden gedaan door het
zorgkantoor of de instelling. Daarnaast moet de (1e) instelling altijd al een WTZI-toelating hebben.
Opbouw van de AGB-code van de Wlz-instellingscode

Bij het toekennen van de AGB-codes wordt er gebruik gemaakt van verschillende systemen. De
nummersystematiek voor de psychiatrische ziekenhuizen is gelijk aan de opbouw van alle soorten
ziekenhuizen. Deze opbouw staat beschreven in paragraaf 5.1.
Voor de beheerstichtingen (41, 66) wordt er gebruik gemaakt van de volgende opzet:
XX - XXZZVV
XX = Soortcode instelling (2 posities)
ZZ = laatste 2 cijfers van het UZOVI-nummer van het zorgkantoor
VV = volgnummer
Bijvoorbeeld: 66 - 662001
66 = Beheerstichting
20 = positie 3 en 4 van UZOVI-code van zorgkantoor Midden Holland (5520)
01 = volgnummer
Voor de overige Wlz-instellingen wordt gebruik gemaakt van de volgende opbouw:
XX - XXVVVV
XX = Soortcode instelling (2 posities)
VV = volgnummer
Bijvoorbeeld: 42 - 421234
42 = verzorgingshuizen
1234 = volgnummer
Verhuizing naar een andere regio

Omdat de Wlz regionaal is opgezet en er per regio een (vast) zorgkantoor van toepassing is, kan
het voorkomen dat een instelling (met een bestaande AGB-code) in een andere regio gaat
vestigen. Conform de nummersystematiek zou de AGB-code moeten veranderen. Er is
afgesproken dat de AGB-code behouden blijft. De oude regiobenaming wordt dan tussen
haakjes aan de naam toegevoegd
Locaties

Losse locaties van instellingen kunnen alleen in het AGB-register worden vastgelegd als de
betreffende locatie is opgenomen op de Toelating van het Ministerie van VWS.
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Locaties die wel in het KvK register staan vermeld, maar niet in de toelating kunnen worden
voorzien van een vestigingscode (71-code). Deze vestigingscodes worden niet getoond in het
AGB-register. Zie ook 5.2 voor info over de 71-code.
Registratie van dependances of nevenlocaties (alleen vermelding in het KvK) ten behoeve van
zorgtoewijzing kunnen worden gedaan in het AGB-AZR-register van het Zorginstituut Nederland
(voorheen CVZ). Deze kan door een zorgkantoor worden aangevraagd ten behoeve van de
wachtlijstregistratie (AZR). Als dat het geval is dan moet de aanvraag door het zorgkantoor
worden ingediend bij het Zorginstituut Nederland.

Beheerstichtingen
De meeste toegelaten instellingen ressorteren onder een beherende stichting. Deze stichting
regelt over het algemeen de administratieve handelingen en de financiële zaken. De NZa
(Nederlandse Zorgautoriteit) heeft sinds 2006 Stichtingsbudgettering ingevoerd. Dit wil zeggen dat
niet meer altijd per toegelaten instelling een budget wordt afgegeven, maar indien een instelling
onder een beheerstichting valt er een budget voor de hele stichting wordt afgegeven. Betaling
vindt dan ook rechtstreeks plaats aan de beheerstichting in plaats van aan de toegelaten
instelling.
Ook deze stichtingen hebben een AGB-code. De criteria voor deze instellingen wijken af van de
overige Wlz-instellingen. Deze instellingen kunnen geen zorg toegewezen krijgen.
Nieuwe (extra) AGB-codes voor beheerstichtingen en instellingen.

De Beheerstichtingen vallen onder de Wlz en kunnen daarom per regio een AGB-code nodig
hebben. Voor het aanvragen van een geheel nieuwe AGB-code en voor het aanvragen van een
nieuwe AGB-code voor een regio, dient het Wlz-aanvraagformulier te worden gehanteerd.
Omdat er voor beheerstichtingen geen officiële criteria zijn bepaald, worden aanvragen (alleen
door een zorgkantoor) verwerkt op basis van de aangeleverde informatie. Het zorgkantoor is
verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens.
Meerdere AGB-codes per beheerstichting

Een beheerstichting heeft meestal toegelaten instellingen in diverse regio’s van het land,
waardoor er per zorgkantoor per beheerstichting een (officieuze) AGB-code aangemaakt dient
te worden op verzoek van het zorgkantoor.
Wijzigingen in beheerstichtingen

Aanpassingen in de gegevens van beheerstichtingen kunnen worden doorgegeven door:
1. het zorgkantoor
2. de beheerder of instelling
Het criterium omvat in het kort de volgende vuistregel:
Per toelating, per zorgkantoorregio en per zorgsoort, kan er maar één AGB-code op het
hoofdadres van de toelating worden uitgegeven.

77/155
Document AGB-register – juni 2020 Versie 2.0

Aan elke Wlz AGB-code wordt voor de uitvoering een UZOVI-zorgkantoorcode toegewezen.
Het is niet mogelijk deze UZOVI-zorgkantoorcode en dus de zorgkantoorregio bij een eenmaal
uitgegeven AGB-code naderhand te wijzigen. Dit in verband met financiële afhandeling van
declaraties.

4.5. Functies en Wlz-instellingen
Binnen de Wlz worden verschillende functies onderscheiden. Het gaat om de volgende functies:
Omschrijving

Afkorting

Persoonlijke verzorging

PV

Verpleging

VP

Begeleiding

BG

Behandeling

BH

Verblijf

VB

Kortdurend verblijf

KV

Volledig pakket thuiszorg

VPT

Situatie per 01-01-2018:
De functies Persoonlijke verzorging, Verpleging, Begeleiding, en Behandeling worden genoemd in
de toelating zoals afgegeven wordt door het Ministerie van VWS. Verblijf en Kortdurend verblijf
worden niet meer genoemd. Deze functies worden door Vektis ook als erkenning vastgelegd om
de juiste AGB-code te kunnen toekennen.
Situatie vóór 01-01-2018:
Deze functies worden genoemd in de toelating zoals afgegeven wordt door het Ministerie van
VWS.
Deze gegevens worden vastgelegd om per instelling een duidelijk onderscheid te hebben in de
verschillende toelatingen die er zijn en die worden gebruikt.
In AGB worden deze functies vastgelegd als erkenningen bij de betreffende instellingen.
Een instelling kan meerdere erkenningen hebben. Deze erkenningen leiden niet tot een
kwalificatie.
Hieronder een overzicht van de instellingen waarbij deze erkenningen vastgelegd mogen
worden:
Soortcode

Omschrijving

0629 Psychiatrisch Ziekenhuis
3000 Instellingen voor Verstandelijk Gehandicapten
3500 Instellingen voor Visueel Gehandicapten
4000 Instellingen voor Auditief Gehandicapten
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Soortcode

Omschrijving

4100 ZZP / Beheerstichtingen
4200 Verzorgingshuizen
4700 Verpleeginrichtingen
4800 verpleegunit (Overige instellingen)
6000 Instellingen voor Dagverpleging voor Ouderen
6500 Gezinsvervangende Tehuizen
6600 Beheerstichtingen
7000 Kinderdagverblijven
7200 RIBW
7300

Wlz Gecombineerd

7500 Thuiszorginstellingen
7900 RIAGG

4.6. WBMV per instelling
Uit hoofde van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) verstrekt het Ministerie van
VWS vergunningen aan instellingen voor de uitvoering van bijzondere medische verrichtingen.
De soorten vergunningen worden in een de WBMV-code tabel door DBC-Onderhoud, als
onderdeel van de DBC-systematiek onderhouden. Deze is te downloaden op de site van DBCOnderhoud.
De verstrekte vergunningen worden als erkenning in AGB per instelling opgevoerd. Deze
erkenningen hebben geen invloed op een afgeleide kwalificatie.
De WBMV-code uit de WBMV-codetabel wordt als referentienummer opgeslagen. Het
briefkenmerk van het Ministerie van VWS wordt opgeslagen in het veld kenmerk.
De volgende vergunningen komen op dit moment voor in de WBMV-codetabel van DBCOnderhoud (code van DBC-Onderhoud, met erkenningomschrijving AGB).
WBMV code

Erkenning omschrijving

2800 WBMV DBCs Klinische genetica
2801 WBMV DBCs Cochleaire implantatie
2802 WBMV DBCs Neurochirurgie
2803 WBMV DBCs Radiotherapie
2804 WBMV DBCs IVF
2805 WBMV DBCs Perinatologische zorg
2806 WBMV DBCs PICU
2810 WBMV DBCs Niertransplantatie
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WBMV code

Erkenning omschrijving

2811 WBMV DBCs Levertransplantatie
2812 WBMV DBCs Pancreastransplantatie
2813 WBMV DBCs Nierpancreastransplantatie
2814 WBMV DBCs Harttransplantatie
2815 WBMV DBCs Hartlongtransplantatie
2816 WBMV DBCs Longtransplantatie
2817 WBMV DBCs Eilandjes van Langerhans transplantatie
2820 WBMV DBCs HIV behandeling
2821 WBMV DBCs Autologe stamcel transplantatie
2822 WBMV DBCs Allogene stamcel transplantatie
2823 WBMV DBCs Hemofilie
2830 WBMV DBCs AICD implantatie
2831 WBMV DBCs Ritmechirurgie
2832 WBMV DBCs PTCA
2833 WBMV DBCs CABG
2834 WBMV DBCs OpenHartOperatie
2901 WBMV Zorgactiviteiten Open Hart Operatie OHO Art.2
2902 WBMV Zorgactiviteiten Coronary Artery Bypass Graft CABG Art.2
2903 WBMV Zorgactiviteiten Percutane Coronaire Interventie PCI Art.2
2904 WBMV Zorgactiviteiten Ritmechirurgie Art.2
2905 WBMV Zorgactiviteiten Catheterablatie Art.2
2906 WBMV Zorgactiviteiten Implanteerbare Cardioverter Defibrillator ICD implantatie Art.2
2907 WBMV Zorgactiviteiten Transcatheter hartklepinterventie THI Art.2
2908 WBMV Zorgactiviteiten Transkatheter linker-hartoor sluiting Art.2
2915 WBMV Zorgactiviteiten In-vitrofertilisatie IVF Art.2
2920 WBMV Zorgactiviteiten Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering Art.2
2921 WBMV Zorgactiviteiten Preïmplantatie genetische diagnostiek PGD Art.2
2925 WBMV Zorgactiviteiten Bijzondere neurochirurgie Art.2
2926 WBMV Zorgactiviteiten Bijzondere neurochirurgie Art.2. deelfunctie epilepsiechirurgie
2927 WBMV Zorgactiviteiten Bijzondere neurochirurgie Art.2. deelfunctie nervus vagus
2928 WBMV Zorgactiviteiten Bijzondere neurochirurgie Art.2. deelfunctie Deep Brain
2930 WBMV Zorgactiviteiten Harttransplantatie Art.2
2931 WBMV Zorgactiviteiten Hartlongtransplantatie Art.2
2932 WBMV Zorgactiviteiten Longtransplantatie Art.2
2940 WBMV Zorgactiviteiten Niertransplantatie Art.2
2941 WBMV Zorgactiviteiten Nierpancreastransplantatie Art.2
2945 WBMV Zorgactiviteiten Pancreastransplantatie Art.2
2946 WBMV Zorgactiviteiten Transplantatie eilandjes van Langerhans Art.2
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WBMV code

Erkenning omschrijving

2950 WBMV Zorgactiviteiten Levertransplantatie Art.2
2955 WBMV Zorgactiviteiten Transplantatie van de dunne darm Art.2
2960 WBMV Zorgactiviteiten Radiotherapie Art.2
2965 WBMV Zorgactiviteiten Stamceltransplantatie (stamceltherapie) Art.2
2966 WBMV Zorgactiviteiten (hematopoietische) Autologe stamceltransplantatie Art.2
2967 WBMV Zorgactiviteiten (hematopoietische) Allogene stamceltransplantatie Art.2
2975 WBMV Zorgactiviteiten MICU-coördinatiecentra en -transport. Art.8
2976 WBMV Zorgactiviteiten Pediatrische Intensive Care Unit PICU Art.8
2977 WBMV Zorgactiviteiten Neonatale Intensive Care (Unit) NICU Art.2
2985 WBMV Zorgactiviteiten Human Immunodeficiency Virus HIV behandeling Art.8
2990 WBMV Zorgactiviteiten Hemofilie (behandeling) Art.8
9997 WBMV Zorgproducten Potentieel WBMV
9998 WBMV Zorgproducten WBMV niet gespecificeerd

4.7. Registratie en gebruik AGB-codes
Registratie rechtspersonen (zorgsoort 17)
Uitgangspunten (afspraken) registratie 17 (rechtspersoon) code:










Een AGB-code van een rechtspersoon (17-code) is altijd een onderneming;
Aan deze onderneming is altijd minimaal 1 'betekenisvolle' AGB-code gekoppeld van een
andere AGB-zorgsoortcode zoals de 02 (apotheken);
Als een andere onderneming (niet direct zorggerelateerd en dus niet in bezit van een
eigen AGB-code) conform de registratie in het Handelsregister eigenaar is van een
instelling (bijvoorbeeld instellingen mondzorg), wordt er een rechtspersooncode verstrekt
gekoppeld aan de betreffende instelling(en);
De rechtspersooncode wordt verstrekt in geval van een koepelorganisatie bij in ieder
geval apothekers (Mediq, BeNu, SAH/Sofa etc.), maar kan ook voorkomen bij andere
zorgsoorten. Op dit moment zijn er nog geen concrete voorbeelden.
WLZ-instellingen kennen een eigen koepelcode en kunnen niet gekoppeld worden aan de
rechtspersooncode.
Leveranciers hulpmiddelen (zorgsoort 76) zijn gemigreerd als onderneming, maar blijken
veelal vestigingen te zijn. De betreffende koepel zal (indien van toepassing) een
rechtspersooncode krijgen, zoals Specsavers, Hans Anders etc. De huidige onderneming
zullen worden gecorrigeerd naar vestiging en worden gekoppeld aan de (nieuwe)
onderneming met een 17-code.

Om te zorgen dat de relatie tussen de rechtspersoon en de vestiging zichtbaar is, wordt een
onderneming aangemaakt voor de vestiging en wordt er een onderneming-onderneming relatie
gelegd tussen deze vestiging en de rechtspersoon. Hierna worden deze ondernemingen omgezet
naar vestigingen.
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Daarnaast worden we incidenteel afspraken voor registratie in AGB. Het gaat hierbij om de
volgende voorbeelden:
 Zorgpartijen melden het advies van zorgverzekeraars om een rechtspersooncode aan te
vragen hoewel de eigenaar een zorgverlener is met een AGB-code;
 Zorgverzekeraars geven aan dat een Dermatoloog (03-code) geen eigenaar mag zijn van
een onderneming met een 90-code waarbij een zorgverlener in loondienst is met de
kwalificatie 9013. Op verzoek van de zorgverzekeraar vraagt de dermatoloog in een
dergelijk geval een rechtspersooncode aan. Vektis kent deze code niet toe op basis van
de huidige criteria;
 Zorgaanbieders geven aan dat het handig(er) is een rechtspersooncode te hebben voor
gebruik in VECOZO. Op basis van de rechtspersooncode kunnen deze zorgaanbieders
een contract met VECOZO afsluiten, waarbij ze dan niet voor alle gekoppelde
(betekenisvolle) AGB-codes afzonderlijk een contract hoeven af te sluiten.

Leveranciers hulpmiddelen
De zichtbaarheid van leveranciers hulpmiddelen in de diverse processen (inkoop- en
declaratieprocessen maar ook zichtbaarheid in zorgzoekers), wordt gerealiseerd door deze
partijen een rechtspersooncode te verstrekken en de vestigingen met behoud van de AGB-code
van zorgsoort 76 te koppelen aan deze rechtspersooncode.

Instellingen
Bij instellingen is de eigenaar van oudsher niet per definitie een zorgverlener. Voor de diverse
processen is het echter niet altijd noodzakelijk hier een rechtspersooncode aan te koppelen. Voor
deze partijen is er behoefte om middels de tekenbevoegdheid inzicht te krijgen over de eigenaar
van de organisatie. Dit wordt nog gerealiseerd.
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5. Criteria voor registratie van Zorgverleners
De zorgverleners in het AGB-register worden geregistreerd op basis van een ingediende
aanvraag. Omdat elke zorgverlenersoort haar eigen kwalificaties en erkenningen kent, worden
de verschillende kwalificaties en erkenningen in dit hoofdstuk nader uiteengezet.
Per kwalificatie wordt aangegeven welke erkenningen minimaal nodig zijn om voor registratie in
aanmerking te komen. Als er sprake is van een bepaalde volgordelijkheid van kwalificaties, dan
wordt dit ook aangegeven. Dit is terug te vinden in de weergegeven tabellen door middel van de
basiskwalificatie (basis).
Het overzicht van kwalificaties die niet meer worden uitgegeven vindt u onder
documentatie/AGB oud op agbcode.nl.
Bij dit overzicht zijn de verschillende combinatieverbijzonderingen niet meegenomen. De
combinatieverbijzonderingen zullen in het vernieuwde AGB-register niet meer worden
weergegeven. Alleen in de AGB Uniformbestanden (FAGBU) zullen deze gegevens nog zichtbaar
zijn. Vanwege het gebruik in de AGB uniformbestanden zijn de combinatieverbijzonderingen bij
de FAGBU-documentatie geplaatst. Deze vindt u onder documentatie/AGB oud op agbcode.nl.

5.1. Huisartsen (01)
Binnen deze beroepsgroep kunnen zowel zorgverleners als ondernemingen en vestigingen
worden geregistreerd. Deze registraties hebben de soortcode van de huisartsen: "01"

Toekenningscriterium zorgverlener
Om in het AGB opgenomen te worden als huisarts, dient u in het BIG-register te zijn geregistreerd
als arts met het specialisme huisartsgeneeskunde.
Voor vermelding van de kwalificatie apotheekhoudend is een vergunning van het Ministerie van
VWS vereist. Deze kwalificatie wordt vastgelegd bij de persoonsgegevens. Om na te gaan of de
huisarts daadwerkelijk een vergunning heeft kan contact worden opgenomen met mw. D.
Hoogeveen van het CIBG (045-5678231 / d.hoogeveen@minvws.nl).
Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatiecode

Soort criterium

Basis

Specialisatie

01

Huisartsen

0101 Niet

Voor Nederlandse artsen:

Arts

Huisartsgenees-

apotheekhoudend

Registratie BIG

kunde

Optioneel: kwaliteitsregister LCR
Voor Belgische artsen:
Bij RIZIV geregistreerd als Huisarts,
met bevoegdheidscode 001; of
Bij RIZIV geregistreerd als Huisarts,
met bevoegdheidscode 002; of

83/155
Document AGB-register – juni 2020 Versie 2.0

Bij RIZIV geregistreerd als Huisarts,
met bevoegdheidscode 003; of
Bij RIZIV geregistreerd als Huisarts,
met bevoegdheidscode 004; of
Bij RIZIV geregistreerd als Huisarts,
met bevoegdheidscode 008; of
Voor Duitse artsen:
Als Hausarzt geregistreerd in de
Ärztekammer Nordrhein; of
Als Hausarzt geregistreerd in de
Ärztekammer Niedersachsen
01

Huisartsen

0102 Huisarts,

Registratie BIG en

Medicatiebe-

Diploma/Certificaat:

oordeling Chronisch

Medicatiebeoordeling

UR geneesmiddelen

(Chronisch UR-

gebruik

geneesmiddelengebruik) zijn de

Arts

Huisartsgeneeskunde

PIAF opleiding (=Piaf cursus door
verschillende opleidingscentra
gegeven):


Cursus medicatiebeoordeling
NVPF



De Farmacotherapie Expert
opleiding van Service
Apotheek Nederland



De Nascholing
Medicatiebeoordeling van
St. Farmaceutisch Onderwijs
Limburg



Het Scholing- en
begeleidingstraject
Medicatie Reviewproject van
Connecting Care

Opleiding Medicatiebeoordeling
van CME-online
Optioneel: kwaliteitsregister LCR
01

Huisartsen

0110

Registratie BIG en Vergunning

Apotheekhoudend

Ministerie VWS of lidmaatschap

Arts

Huisartsgeneeskunde

bij Apotheekhoudende
Huisartsen Coöperatie (AHC)
Optioneel: kwaliteitsregister LCR

Bij dit overzicht zijn de verschillende combinatieverbijzonderingen niet meegenomen. De
combinatieverbijzonderingen worden in het vernieuwde AGB-register niet meer weergegeven.
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Alleen in de AGB Uniformbestanden (FAGBU) zijn deze gegevens nog zichtbaar. Vanwege het
gebruik in de AGB uniformbestanden zijn de combinatieverbijzonderingen als bijlage
opgenomen.
De controle van de aanwezigheid van de vergunning als apotheekhoudend huisarts wordt sinds
30-08-2011 uitgevoerd.
Bij de gegevens van de huisarts worden een aantal gegevens vastgelegd waarbij lang onduidelijk
is geweest wat de kwaliteit van de gegevens is en of deze informatie nog onderhouden moet
worden. Besloten is dat deze gegevens nog wel uitgeleverd worden, maar niet meer
onderhouden worden. Het gaat om de volgende gegevens:
-

Indicatie FTO
Indicatie Automatisering
Indicatie nascholing
Indicatie POH

Deze informatie wordt nog wel uitgeleverd in de AGB Uniformbestanden, maar niet meer
onderhouden. Deze informatie zal met ingang van juli 2014 worden verwijderd. De velden worden
gevuld met 0 of spatie (naar gelang het soort veld).

Aanvullende erkenningen voor huisartsen.
Huisartsen kunnen bijzonder zorgaanbod leveren. Dit wordt als erkenning toegevoegd bij de
huisarts.
De erkenningen zijn vastgelegd in registers beheerd door het LHV en ze worden uitgegeven door
het CHBB (College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden).
Het betreft de volgende erkenningen:




Register bijzonder aanbod:
- Echografie
- Justitiële huisartsenzorg
- Oogheelkunde
- Reizigersadvisering
- Verloskunde
Register kaderhuisartsen
- Kaderhuisarts Astma/COPD
- Kaderhuisarts Beleid en beheer
- Kaderhuisarts Bewegingsapparaat
- Kaderhuisarts Diabetes
- Kaderhuisarts GGZ
- Kaderhuisarts Hart- en vaatziekten
- Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde
- Kaderhuisarts Palliatieve Zorg
- Kaderhuisarts Supervisor
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- Kaderhuisarts Urogynaecologie
Register ECK
- Erkend kwaliteitsconsulent

5.2. Apothekers (02)
Binnen deze beroepsgroep kunnen zowel zorgverleners als ondernemingen en vestigingen
worden geregistreerd. Deze registraties hebben de soortcode van de apothekers: "02"
Toekenningscriterium zorgverlener
Om in het AGB opgenomen te worden als apotheker, dient u in het BIG-register te zijn
opgenomen als apotheker.
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Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatiecode

Soort criterium

Basis

02

Apothekers

0200 Apotheker

Registratie BIG

Apotheker

02

Apothekers

0201 Apotheker,

Registratie BIG en

Apotheker

Medicatiebeoordeling

Diploma/certificaat

Chronisch UR

Medicatiebeoordeling

geneesmiddelengebruik

(Chronisch URgeneesmiddelengebruik) aan
één van de volgende instanties:
- PIAF opleiding (=Piaf cursus
door verschillende
opleidingscentra gegeven)
- Cursus medicatiebeoordeling
NVPF
- De Farmacotherapie Expert
opleiding van Service Apotheek
Nederland
- De Nascholing
Medicatiebeoordeling van St.
Farmaceutisch Onderwijs
Limburg
- Het Scholing- en
begeleidingstraject Medicatie
Reviewproject van Connecting
Care
- Opleiding
Medicatiebeoordeling van CMEonline
- ‘Vervolgopleiding tot openbaar
apotheker specialist’ door KNMP

Indien bij de apotheker de kwalificatie 0201, Medicatiebeoordeling Chronisch UR
geneesmiddelengebruik wordt weergegeven, dan kan worden gelezen dat deze apotheker ook
altijd basis apotheker is. De basiskwalificatie (0200) is altijd van toepassing.
Bij de apotheken worden gegevens vastgelegd over de jaarplannen van de apothekers. Deze
jaarplannen worden in het AGB-register vastgelegd in een aparte tabel en bevat een eenvoudig
overzicht van het jaartal, de status van het jaarplan en het UZOVI-nummer van de
zorgverzekeraar waarbij het jaarplan is ingediend. Deze informatie werd onderhouden op basis
van informatie die de zorgverzekeraars aanleveren aan Vektis.
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Het belang van deze informatie is de afgelopen periode kleiner geworden en de kwaliteit van de
gegevens is afgenomen. Daarom is besloten deze gegevens niet meer te onderhouden.
De tabel wordt nog wel uitgeleverd. Er vinden geen aanpassingen meer in plaats. Deze informatie
zal niet meer worden opgenomen in het vernieuwde AGB. Ook zal deze informatie niet worden
uitgeleverd in de nieuwe datasets.

5.3. Medisch specialisten (03)
Een medisch specialist is een zorgverlener die in het BIG (www.ribiz.nl) geregistreerd staat als arts
met één van de onderstaande specialismen.

Toekenningscriterium
Om in het AGB opgenomen te worden als medisch specialist, dient u in het BIG-register te zijn
opgenomen als arts met het specialisme dat wordt uitgeoefend.
Hieronder staan alle verbijzondering c.q. specialismen zoals we die in AGB kennen. In de tabel zijn
de kwalificatiecodes weergegeven en de verschillende omschrijvingen naast elkaar gezet.
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Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatie code

Soort criterium

Basis

Specialisatie

03

Medisch specialisten

0301

Registratie BIG

Arts

Oogheelkunde

Oogheelkunde

Optioneel:

Arts

Keel-, neus- en oorheelkunde

Arts

Chirurgie / Heelkunde

Arts

Plastische chirurgie

Arts

Orthopedie

Arts

Urologie

Arts

Obstetrie en gynaecologie

Arts

Neurochirurgie

Arts

Dermatologie en Venerologie

Arts

Inwendige / interne

kwaliteitsregister
LCR
03

Medisch specialisten

0302 Keel-, neus-

Registratie BIG

en oorheelkunde

Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR

03

Medisch specialisten

0303 Chirurgie

Registratie BIG
Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR

03

Medisch specialisten

0304 Plastische

Registratie BIG

chirurgie

Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR

03

Medisch specialisten

0305 Orthopedie

Registratie BIG
Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR

03

Medisch specialisten

0306 Urologie

Registratie BIG
Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR

03

Medisch specialisten

0307 Obstetrie en

Registratie BIG

gynaecologie

Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR

03

Medisch specialisten

0308

Registratie BIG

Neurochirurgie

Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR

03

Medisch specialisten

0310

Registratie BIG

Dermatologie

Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR

03

Medisch specialisten

0313 Inwendige

Registratie BIG

geneeskunde

Optioneel:

geneeskunde

kwaliteitsregister
LCR
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03

Medisch specialisten

0316

Registratie BIG

Kindergeneeskun

Optioneel:

de

kwaliteitsregister

Arts

Kindergeneeskunde

Arts

Gastro-enterologie (maag-

LCR
03

03

Medisch specialisten

Medisch specialisten

0318 Gastro-

Registratie BIG

enterologie

Optioneel:

(maag-darm-

kwaliteitsregister

lever-arts)

LCR

0320 Cardiologie

Registratie BIG

darm-lever-arts)

Arts

Cardiologie

Arts

Longziekten en tuberculose

Arts

Reumatologie

Arts

Revalidatiegeneeskunde

Arts

Cardio Thoracale chirurgie

Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR
03

Medisch specialisten

0322 Longziekten

Registratie BIG

en tuberculose

Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR

03

Medisch specialisten

0324

Registratie BIG

Reumatologie

Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR

03

Medisch specialisten

0327

Registratie BIG

Revalidatiegenee

Optioneel:

skunde

kwaliteitsregister
LCR

03

Medisch specialisten

0328 Cardio

Registratie BIG

Thoracale

Optioneel:

(vh Cardio-

chirurgie

kwaliteitsregister

pulmonalechirurgie)

LCR
03

Medisch specialisten

0329 Psychiatrie

Registratie BIG,

Arts

Psychiatrie

Optioneel
Kwaliteitstatuut
GGZ
Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR
03

Medisch specialisten

0330 Neurologie

Registratie BIG

Arts

Neurologie

03

Medisch specialisten

0335 Geriatrie

Registratie BIG

Arts

Klinische geriatrie

Optioneel
Kwaliteitstatuut
GGZ
Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR
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03

Medisch specialisten

0361

Registratie BIG

Radiotherapie

Optioneel:

Arts

Radiotherapie

Arts

Radiologie

Arts

Nucleaire geneeskunde

Arts

(Arts) Klinische chemie7/

kwaliteitsregister
LCR
03

Medisch specialisten

0362 Radiologie

Registratie BIG
Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR

03

Medisch specialisten

0363 Nucleaire

Registratie BIG

geneeskunde

Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR

03

Medisch specialisten

0386 Klinische

Registratie BIG of

chemie

Beroepsvereniging

Klinisch chemicus8

NVKC
Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR
03

Medisch specialisten

0387 Medische

Registratie BIG

microbiologie

Optioneel:

Arts

Medische microbiologie

Arts

Pathologie

Arts

Anesthesiologie

Arts

Klinische genetica

kwaliteitsregister
LCR
03

Medisch specialisten

0388

Registratie BIG

Pathologische

Optioneel:

Anatomie

kwaliteitsregister
LCR

03

Medisch specialisten

0389

Registratie BIG

Anesthesiologie

Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR

03

Medisch specialisten

0390 Klinische

Registratie BIG

genetica

Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR

Opmerking
AGB-codes werden uitgegeven in per specialisme vastgestelde ranges. Kwalificaties
(specialisaties) mochten binnen de zorgsoort niet worden aangepast bij een reeds uitgegeven

Voor de registratie van artsen klinische chemie en klinisch chemicus zijn de criteria afwijkend van de medisch
specialisten (rfc AGB12002)
7

8

Voor zorgaanbieders die na 1999 de opleiding hebben voltooid en NIET BIG geregistreerd zijn
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AGB-code. Voor het toevoegen of wijzigen van een kwalificatie werd tot voor kort een nieuwe
AGB-code te worden afgegeven.
De AGB-code van de specialisten werden als volgt opgebouwd:
03 - 0ZZVVV
ZZ = kwalificatie
VVV = volgnummer
Voor een medisch specialist in de oogheelkunde is de AGB-code als volgt: 03-001123
Vanwege het grote aantal zorgaanbieders binnen een specialisme zijn aanvullende ranges
aangemaakt. Hieronder een overzicht van de specialismen waar dit van toepassing is:
Specialisme van de

Omschrijving

1e range

2e range

01

Oogheelkunde

01

31

03

Chirurgie

03

33

07

Verloskunde en gynaecologie

07

37

13

Inwendige geneeskunde

13

43

16

Kindergeneeskunde

16

46

20

Cardiologie

20

53

22

Longziekten en tuberculose

22

52

29

Psychiatrie

29

59

30

Neurologie

30

58

61

Radiotherapie

61

91

62

Radiodiagnostiek

62

92

89

Anesthesiologie

89

79

3e range

4e range

zorgaanbieder
64
73

69

68

49

De uitgifte van deze ranges is niet meer van toepassing op de codes voor medisch specialisten
die worden uitgegeven.
Er worden alleen nog praktijkcodes toegekend aan medisch specialisten met de specialisatie
“psychiatrie”. Voor de artsen met andere specialisaties wordt een instellingscode toegekend in de
groep ZBC’s. Dit zijn geen officiële ZBC’s maar praktijken voor Extramuraal werkend medisch
specialisten (EMS). Bestaande AGB-codes voor praktijken blijven ongewijzigd.

Aanvullende erkenningen voor medisch specialisten
Medisch specialisten kunnen deelnemer zijn aan Parkinsonnet.
Dit geldt voor het volgende specialisme:
- 0330 Neurologie
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5.4. Fysiotherapeuten (04)
Toekenningscriterium
Om in het AGB opgenomen te worden als fysiotherapeut, dient u in het BIG-register te zijn
opgenomen als fysiotherapeut. Voor de losse kwalificaties binnen de fysiotherapie gelden de
erkenningen / criteria zoals weergeven in onderstaande tabel.
Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatie

Soort criterium

Basis

Specialisatie

code
04

Fysiotherapeuten

0401

Registratie BIG en

Fysiotherapie

(optioneel) KRF NL

Nvt

Basisregister Algemeen
fysiotherapeut
Optioneel: CFW Care
for Women
04

Fysiotherapeuten

0402

Registratie BIG en

Heilgymnastie

KNGF Heilgymnastiek/

k / Massage

massage of Keurmerk

Fysiotherapie

Heilgymnastiek /
Massage

Fysiotherapie
04

Fysiotherapeuten

0403

Registratie BIG en

Kinderfysiothe

KRF NL

rapie

Kinderfysiotherapeut of

Fysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Fysiotherapie

Manuele therapie

Fysiotherapie

Oedeemtherapie /

Keurmerk Fysiotherapie
04

Fysiotherapeuten

0404 Manuele

Registratie BIG en

therapie

KRF NL Manueel
therapeut of Keurmerk
Fysiotherapie

04

Fysiotherapeuten

0405

Registratie BIG en

Oedeemther

KRF NL

apie/ lymfe-

Oedeemfysiothera-

drainage

peut of Keurmerk

lymfedrainage

Fysiotherapie
04

Fysiotherapeuten

0406

Registratie BIG en

Bekkenfysioth

KRF NL

erapie

Bekkenfysiotherapeut

Fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Fysiotherapie

Fysiotherapie in de

of Keurmerk
Fysiotherapie
04

Fysiotherapeuten

0407

Registratie BIG en

Fysiotherapie

KRF NL

in de geriatrie

Geriatriefysiotherapeut

geriatrie

of Keurmerk
Fysiotherapie
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Code

Zorgverlenersoort

04

Fysiotherapeuten

Kwalificatie

Soort criterium

Basis

Specialisatie

0408

Registratie BIG en KRF

Fysiotherapie

Sportfysiotherapie

Sportfysiother

NL Sportfysiotherapeut

apie

of Keurmerk
Fysiotherapie

Psychosomatische

code

Fysiotherapie
04

Fysiotherapeuten

0409

Registratie BIG en

Psychosomati

KRF NL

sche

Psychosomatisch

fysiotherapie

fysiotherapeut of

fysiotherapie

Keurmerk Fysiotherapie
04

Fysiotherapeuten

0410 Oro-

Registratie BIG en

faciaal

KRF NL Orofaciaal

fysiotherapie

fysiotherapeut of

Fysiotherapie

Oro-faciaal
fysiotherapie

Keurmerk Fysiotherapie
04

Fysiotherapeuten

0411 Bedrijfs-

Registratie BIG en

en

KRF NL

arbeidsfysioth

Arbeidsfysiotherapeut

erapie

of Keurmerk

Fysiotherapie

Bedrijfs- en
arbeidsfysiotherapie

Fysiotherapie
04

Fysiotherapeuten

0412

Registratie BIG en

Oncologie

KRF NL Oncologie

Fysiotherapie

Oncologie

Fysiotherapie

Leefstijlcoach

Fysiotherapie

Hart, vaat en long

fysiotherapeut of
Keurmerk Fysiotherapie
Fysiotherapeuten

0477 Fysiothe

Registratie BIG en

rapeut

KNGF Fysiotherapeut

Leefstijlcoach

Leefstijlcoaching of
BLCN geregistreerd
Leefstijlcoach of
GLI-aantekening
(Leefstijlcoach)
Keurmerk Fysiotherapie

Fysiotherapeuten

0478 Hart,

Registratie BIG en

vaat en long

Hart, vaat en long

fysiotherapie

fysiotherapeut

fysiotheratherapie

Keurmerk Fysiotherapie

Het is mogelijk om in de zorgsoort fysiotherapie, meerdere kwalificaties onder 1 persoonlijke AGBcode op te nemen. Niet alle combinaties van kwalificaties zijn mogelijk. De meest voorkomende /
bekende combinaties zijn vastgelegd. Voor de interpretatie van de verbijzonderingen /
kwalificaties geldt dat als een "hogere" verbijzondering / kwalificatie is weergegeven, dat deze
zorgverlener ook algemeen fysiotherapeut is. Dit is gedaan om het aantal combinaties dat voor
kan komen te minimaliseren.
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Bij dit overzicht zijn de verschillende combinatieverbijzonderingen niet meegenomen. De
combinatieverbijzonderingen zullen in het vernieuwde AGB-register niet meer worden
weergegeven. Alleen in de AGB Uniformbestanden (FAGBU) zullen deze gegevens nog zichtbaar
zijn. Vanwege het gebruik in de AGB uniformbestanden zijn de combinatieverbijzonderingen in de
documentatie van de FAGBU te vinden, die vind u onder documentatie/AGB oud op
agbcode.nl.

Aanvullende erkenningen voor fysiotherapeuten
Fysiotherapeuten kunnen deelnemer zijn aan Parkinsonnet. Deze erkenning kan van toepassing
zijn bij elke kwalificatie.
Fysiotherapeuten kunnen deelnemer zijn aan Claudicationet. Deze erkenning kan van toepassing
zijn bij elke kwalificatie.

5.5. Logopedisten (05)
Toekenningscriterium
Om in AGB opgenomen te worden als logopedist, dient de logopedist te beschikken over een
geldig diploma behaald bij één van de bevoegde opleidingsinstituten volgens het Croho-register.
Een bewijs van inschrijving in het kwaliteitsregister Paramedici of bij het NVLF volstaat ook. Dit
betreft het deelregister van de NVLF, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie,
met de aantekening van het beroep "Logopedisten".
Vektis hanteert voor logopedisten de volgende opleidingsinstellingen die opgenomen zijn in het
Croho-register:














Academie Hoensbroeck
Christelijke Hogeschool Windesheim
Fontys Hogescholen Eindhoven
Hogeschool Heerlen
Hogeschool Limburg
Hogeschool Maastricht
Hogeschool Rotterdam
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Zuyd
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Universiteit Utrecht
Stichting Logopedische Opleidingen

De kwalificatie "directe toegankelijkheid/1e lijn" wordt niet meer uitgegeven. Indien het diploma
na 2011 is verkregen dan kan er bij de aanvraag ook de extra erkenning KP Registratie Directe
Toegang worden opgegeven. Dit wordt bij de AGB-code geregistreerd.
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Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatie code

Soort criterium

05

Logopedisten

0501 Logopedie

-

Diploma

-

lid van NVLF als

-

-

Basis

Specialisatie
n.v.t.

Logopedist
KP
diploma/kwaliteits
geregistreerd met
bekwaamheid
Directe Toegang
KP
diploma/kwaliteitsgeregistreerd als
Logopedist

-

Optioneel: NVLF
Register PACT

05

Logopedisten

0503

-

Diploma

Stottertherapie

-

lid van NVLF als

-

-

Logopedie

Stottertherapie

Logopedie

Preverbale

Logopedist
KP
diploma/kwaliteits
geregistreerd met
bekwaamheid
Directe Toegang
KP
diploma/kwaliteitsgeregistreerd als
Logopedist

-

Register Stotteren of

-

NVLF Register
Stotteren

-

Optioneel: NVLF
Register PACT

05

Logopedisten

0504 Preverbale

-

Diploma

logopedie

-

Bewijs van

logopedie

Registratie uurtarief
Preverbale
Logopedie
-

NVLF Register
Preverbale

-

logopedie
KP
diploma/kwaliteits
geregistreerd met
bekwaamheid
Directe Toegang
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Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatie code

Soort criterium
-

Basis

Specialisatie

Logopedie

Afasie

Logopedie

Hanen-

KP
diploma/kwaliteitsgeregistreerd als
Logopedist

-

Optioneel: NVLF
Register PACT

05

Logopedisten

0506 Afasie

-

-

-

Diploma
KP
diploma/kwaliteits
geregistreerd met
bekwaamheid
Directe Toegang
KP
diploma/kwaliteitsgeregistreerd als
Logopedist

-

NVLF Register Afasie

-

Optioneel: NVLF
Register PACT

05

Logopedisten

0507 Hanen-

-

ouderprogramma

-

-

Diploma
KP
diploma/kwaliteits
geregistreerd met
bekwaamheid
Directe Toegang

ouderprogramm
a

KP
diploma/kwaliteitsgeregistreerd als
Logopedist

-

NVLF erkenning
Hanenouderprogramma
MDW

-

Optioneel: NVLF
Register PACT

05

Logopedisten

0508 Integraal

-

Zorg Stotteren (IZS)

-

-

Diploma
KP
diploma/kwaliteits
geregistreerd met
bekwaamheid
Directe Toegang

Logopedie

Integraal Zorg
Stotteren (IZS)

KP
diploma/kwaliteitsgeregistreerd als
Logopedist
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Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatie code

Soort criterium
-

Lid van NVLF

-

Optioneel: NVLF

Basis

Specialisatie

Register PACT

Bij dit overzicht zijn de verschillende combinatieverbijzonderingen niet meegenomen. De
combinatieverbijzonderingen zullen in het vernieuwde AGB-register niet meer worden
weergegeven. Alleen in de AGB Uniformbestanden (FAGBU) zullen deze gegevens nog zichtbaar
zijn. Vanwege het gebruik in de AGB uniformbestanden zijn de combinatieverbijzonderingen in
een aparte .zip file opgenomen op agbcode.nl onder ‘AGB oud’.

Aanvullende erkenningen Logopedisten
Logopedisten kunnen deelnemer zijn aan Parkinsonnet. Deze erkenning kan van toepassing zijn bij
elke kwalificatie.

5.6. Oefentherapeuten (07)
Toekenningcriterium
Om in AGB opgenomen te worden als oefentherapeut, dient de oefentherapeut te beschikken
over een geldig diploma behaald bij één van de bevoegde opleidingsinstituten volgens het
Croho-register. Een bewijs van inschrijving in het kwaliteitsregister Paramedici of bij het VvOCM
volstaat ook. Dit betreft het deelregister van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en
Mensendieck, met de aantekening van het beroep "Oefentherapeuten Mensendieck" of het
beroep "Oefentherapeuten Cesar".
Vektis hanteert voor oefentherapeuten de volgende opleidingsinstellingen die opgenomen zijn in
het Croho-register:
 Hogeschool Utrecht (voltijd)
 Hogeschool Leiden (deeltijd)
 Hanzehogeschool Groningen (deeltijd)
 Hogeschool van Amsterdam (Mensendieck, voltijd)

Daarnaast wordt de opgegeven kwalificatie(s) bij aanvraag getoetst met de registratie in het
VvOCM (www.vvocm.nl). Het VvOCM is een deelregister van het Kwaliteitsregister Paramedici.
De kwalificatie "directe toegankelijkheid/1e lijn" kan worden verkregen met een aanvullende
opleiding / cursus.
De post-HBO opleiding voor "directe toegankelijkheid" wordt gegeven alleen op de vermeldde
opleiding Hogeschool Utrecht. Dit is dan ook het criterium voor het toekennen van de betreffende
kwalificatie.

98/155
Document AGB-register – juni 2020 Versie 2.0

Code

Zorgverlenersoort

07

Oefentherapeuten

Kwalificatie

Soort criterium

Basis

Specialisatie

0700

-KP

Oefentherapie

Geen

Oefentherapi

diploma/kwaliteits-

e

geregistreerd als

Oefentherapie

Methode Cesar

Oefentherapie

Methode

code

Oefentherapeut
-KP
diploma/kwaliteits
geregistreerd met
bekwaamheid
Directe Toegang
- Diploma
07

Oefentherapeuten

0701

Diploma Croho of

Methode

VvOCM

Cesar
07

Oefentherapeuten

0702

Diploma Croho of

Methode

VvOCM

Mensendieck

Mensendieck
07

07

Oefentherapeuten

Oefentherapeuten

0703

KP

Oefentherape

Oefentherap

diploma/kwaliteits-

uten

euten,

geregistreerd als

kinderoefenth

Kinderoefen-

erapie

therapeut

0704

KP

Oefentherape

Oefentherap

diploma/kwaliteits-

uten

euten,

geregistreerd als

psychosomati

Psychosomatische

sche oefen-

Oefentherapeut

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie

therapie
07

Oefentherapeuten

0705

VvOCM

Cesar

Kinderoefen-

Kinderoefen

therapie of

-therapie

Croho erkende

Oefentherapie

CesarKinderoefentherapie

opleiding
kinderoefentherapie
07

Oefentherapeuten

0718

- KP

Oefen-

diploma/kwaliteits-

therapeut

geregistreerd als

Leefstijlcoach

Leefstijlcoach

Oefentherapie

Leefstijlcoach

Oefentherapie

Bekkenoefen-

- lid van BLCN
07

Oefentherapeuten

0719
Bekken-

KP kwaliteits-

therapie
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07

Oefentherapeuten

oefen-

geregistreerd als

therapie

Bekkentherapeut

0720

KP kwaliteits-

Geriatrie-

Geregistreerd als

oefen-

Geriatrie therapeut

Oefentherapie

Geriatrie
oefentherapie

therapeut

Het verschil tussen Cesar en Mensendieck is klein. Oefentherapie Mensendieck is de basis van de
oefentherapie. Hieruit is Cesar voortgekomen waarin een aantal aanpassingen in inzicht en
toepassing van de therapie verwerkt zijn.
Het verschil zit 'm vooral in de visie: bij Mensendieck staat bewustwording centraal via oefeningen.
Het is een leerproces van zelf zien, leren en voelen. Er wordt minder gewerkt met het voordoen
van oefeningen of oefeningen doen voor een spiegel. Bij Cesartherapie is het ritmische element
van het bewegen dominant. Voordoen en nadoen van de oefeningen, eerst met en dan zonder
spiegel als hulpmiddel, maakt deze oefentherapie anders. Maar in de praktijk zijn de verschillen
niet erg groot.

Aanvullende erkenningen voor Oefentherapeuten
Oefentherapeuten kunnen deelnemer zijn aan Parkinsonnet. Deze erkenning kan van toepassing
zijn bij elke kwalificatie.
Oefentherapeuten kunnen deelnemer zijn aan Claudicationet. Deze erkenning kan van
toepassing zijn bij elke kwalificatie.

5.7. Verloskundigen (08)
Toekenningscriterium

Om in het AGB opgenomen te worden als verloskundige, dient u in het BIG-register te zijn
opgenomen als verloskundige, met de kwalificatie Verloskundige.
Voor de vermelding van de kwalificatie "Echoscopie" dient u in het echoregister van de KNOV te
staan vermeld met de juiste kwalificaties.
Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatie-

Soort criterium

Basis

Specialisatie

code
08

Verloskundigen

0800

Registratie BIG

Verloskundige

Optioneel:
bekwaamheid IUD
(Erkenningverlener KNOV)
CFW Care for Women
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08

Verloskundigen

0801

Registratie BIG en

Echoscopie

registratie in register KNOV

Verloskundige

Echoscopie

Verloskundige

Echoscopie

Verloskundige

Echoscopie

Verloskundige

Versiekundige

of BEN
optioneel: bekwaamheid
IUD (Erkenningverlener
KNOV)
08

Verloskundigen

0802

Registratie BIG en

Verloskundige,

registratie in register KNOV

Echoscopie NT

of BEN
optioneel: bekwaamheid
IUD (Erkenningverlener
KNOV)

08

Verloskundigen

0803

Registratie BIG en

Verloskundige,

registratie in register KNOV

Echoscopie

of BEN

SEO

optioneel: bekwaamheid
IUD (Erkenningverlener
KNOV)

08

Verloskundigen

0804

Registratie BIG en

Verloskundige,

registratie in register KNOV

Uitwendige

optioneel: bekwaamheid

versie

IUD (Erkenningverlener
KNOV)

Combinaties van de verschillende soorten echo's zijn niet mogelijk in de uitlevering.

5.8. Tandartsspecialisten – mondziekte en kaakchirurgie (11)
Toekenningscriterium

Om in het AGB-register opgenomen te worden als tandartsspecialist mondziekten een
kaakchirurgie, dient u in het BIG-register te zijn opgenomen als tandarts en met de betreffende
kwalificatie te zijn vermeld.
Code

Zorgverlener-

Kwalificatiecode

Soort criterium

Basis

Specialisatie

Tandarts-

1100

Registratie BIG

Tandarts

Mondziekten

specialisten –

mondziekten en

mondziekten

kaakchirurgie

soort
11

en
Optioneel:

en

KRT, discipline

kaakchirurgie

angstbegeleiding

kaakchirurgie

KRT, discipline endodontoloog
KRT, discipline
Kwaliteitsregister KRT, discipline
geriatrie
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Kwaliteitsregister KRT, discipline
gnatoloog
KRT, discipline implantoloog
KRT, discipline kindertandarts
KRT, discipline maxillo-faciale
prothetiek
KRT, discipline parodontoloog
KRT, discipline restauratief
tandarts
KRT, discipline
tandheelkundige
slaapgeneeskunde
KRT, discipline kaakchirurg
KRT, discipline orthodontist
NVOI Tandartsen,
mondziekten en
kaakchirurgie, implantologie

De kwalificatie ‘implantoloog’ wordt toegekend als de specialist als lid van NVOI voldoet aan het
reglement implantoloog van de NVOI.

5.9. Tandartsen (12)
Toekenningscriterium

Om in het AGB-register opgenomen te worden als tandarts, dient u in het BIG-register te zijn
opgenomen als tandarts. Voor registratie van de kwalificaties dient u in één van de genoemde
registers te staan vermeld.
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatiecode

Soort criterium

1200 Tandarts,

Registratie BIG

Basis

Specialisatie

soort
12

Tandartsen

Algemeen
practicus

Optioneel:
KRT, discipline angstbegeleiding
KRT, discipline endodontoloog
KRT, discipline
Kwaliteitsregister KRT, discipline
geriatrie
Kwaliteitsregister KRT, discipline
gnatoloog
KRT, discipline implantoloog
KRT, discipline kindertandarts
KRT, discipline maxillo-faciale
prothetiek
KRT, discipline parodontoloog
KRT, discipline restauratief tandarts
KRT, discipline tandheelkundige
slaapgeneeskunde
KRT, discipline kaakchirurg
KRT, discipline orthodontist
Parodontoloog NVvP
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12

Tandartsen

1201 Tandarts,

Registratie BIG en lidmaatschap

Implantoloog

NVOI

Tandarts

Implantoloog

Tandarts

Pedodontoloog

Optioneel:
KRT, discipline angstbegeleiding
KRT, discipline endodontoloog
KRT, discipline
Kwaliteitsregister KRT, discipline
geriatrie
Kwaliteitsregister KRT, discipline
gnatoloog
KRT, discipline implantoloog
KRT, discipline kindertandarts
KRT, discipline maxillo-faciale
prothetiek
KRT, discipline parodontoloog
KRT, discipline restauratief tandarts
KRT, discipline tandheelkundige
slaapgeneeskunde
KRT, discipline kaakchirurg
KRT, discipline orthodontist
Parodontoloog NVvP
12

Tandartsen

1202

Registratie BIG en lidmaatschap

Pedodontoloog

NvvK of Diploma ACTA
Postdoctorale opleiding
Optioneel:
KRT, discipline angstbegeleiding
KRT, discipline endodontoloog
KRT, discipline
Kwaliteitsregister KRT, discipline
geriatrie
Kwaliteitsregister KRT, discipline
gnatoloog
KRT, discipline implantoloog
KRT, discipline kindertandarts
KRT, discipline maxillo-faciale
prothetiek
KRT, discipline parodontoloog
KRT, discipline restauratief tandarts
KRT, discipline tandheelkundige
slaapgeneeskunde
KRT, discipline kaakchirurg
KRT, discipline orthodontist
Parodontoloog NVvP
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12

Tandartsen

1203

Registratie BIG en lidmaatschap

Endodontoloog

NVvE

Tandarts

Endodontoloog

Optioneel:
KRT, discipline angstbegeleiding
KRT, discipline endodontoloog
KRT, discipline
Kwaliteitsregister KRT, discipline
geriatrie
Kwaliteitsregister KRT, discipline
gnatoloog
KRT, discipline implantoloog
KRT, discipline kindertandarts
KRT, discipline maxillo-faciale
prothetiek
KRT, discipline parodontoloog
KRT, discipline restauratief tandarts
KRT, discipline tandheelkundige
slaapgeneeskunde
KRT, discipline kaakchirurg
KRT, discipline orthodontist
Parodontoloog NVvP

Nummersystematiek na 25-11-2013
Met het goedkeuren en verwerken van wijzigingsverzoek AGB11004 is de nummersystematiek van
de tandartsen aangepast. Met ingang van deze datum worden de nieuwe AGB-codes niet meer
gebaseerd op de "stamcode" van het NMT, maar opeenvolgend toegekend. Omdat er al AGBcodes zijn uitgegeven is ervoor gekozen om de nieuwe nummers in de volgende range toe te
kennen:
12- 812129 t/m 12-960000

5.10. Tandartsspecialisten – dento-maxillaire orthopedie (13)
Toekenningscriterium

Om in het AGB-register opgenomen te worden als tandartsspecialist dento-maxillaire orthopedie,
dient u in het BIG-register te zijn opgenomen als tandarts en met de betreffende kwalificatie te zijn
vermeld.
Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatiecode

Soort criterium

Basis

Specialisatie

13

Tandartsspecialisten

1300 Tandarts-

Registratie BIG

Tandarts

dento-

– dentomaxillaire

specialisten –

orthopedie

dentomaxillaire

maxillaire
Optioneel:

orthopedie

orthopedie
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Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatiecode

Soort criterium

Basis

Specialisatie

KRT, discipline
angstbegeleiding
KRT, discipline
endodontoloog
KRT, discipline
Kwaliteitsregister KRT,
discipline geriatrie
Kwaliteitsregister KRT,
discipline gnatoloog
KRT, discipline
implantoloog
KRT, discipline
kindertandarts
KRT, discipline maxillofaciale prothetiek
KRT, discipline
parodontoloog
KRT, discipline
restauratief tandarts
KRT, discipline
tandheelkundige
slaapgeneeskunde
KRT, discipline
kaakchirurg
KRT, discipline
orthodontist
NVOI tandarts,
dentomaxillaire
orthodopedie,
Implantologie

5.11. Arts arbeid en gezondheid (Bedrijfsartsen) (14)
Toekenningscriterium

Om in het AGB-register opgenomen te worden als arts arbeid en gezondheid, dient u in het BIGregister te zijn opgenomen als arts, met de specialisatie arbeid en gezondheid
Code

Zorgverlener-

Kwalificatiecode

Soort criterium

Basis

Specialisatie

1401 Arts arbeid en

Registratie BIG

Arts

Bedrijfsartsen

soort
14

Bedrijfsartsen

gezondheid, zorgverlener

Arbeid en gezondheid
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14

Bedrijfsartsen

1402 Bedrijfsgeneeskunde

Registratie BIG

Arts

Bedrijfsartsen
Arbeid en gezondheid en
Bedrijfsgeneeskunde

14

Bedrijfsartsen

1403

Registratie BIG

Arts

Verzekeringsgeneeskunde

Bedrijfsartsen
Arbeid en gezondheid en
Verzekeringsgeneeskunde

Met het doorvoeren van deze aanpassing betekent het ook dat alle kwalificaties /
verbijzonderingen 1400 omgezet zullen worden naar 1401.
Bij dit overzicht zijn de verschillende combinatieverbijzonderingen niet meegenomen. De
combinatieverbijzonderingen zullen in het vernieuwde AGB-register niet meer worden
weergegeven. Alleen in de AGB Uniformbestanden (FAGBU) zullen deze gegevens nog zichtbaar
zijn. Vanwege het gebruik in de AGB uniformbestanden zijn de combinatieverbijzonderingen als
bijlage opgenomen.

5.12. Diëtisten (24)
Toekenningcriterium
Om in het AGB-regsiter opgenomen te worden als diëtist, dient de diëtist te beschikken over een
geldig diploma behaald bij 1 van de bevoegde opleidingsinstituten volgens het Croho-register.
Een bewijs van inschrijving in het kwaliteitsregister Paramedici of een inschrijving in de
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) volstaat ook. Dit betreft het deelregister van de
Nederlandse Vereniging van Diëtisten, met de aantekening van het beroep "Diëtisten".
Vektis hanteert voor diëtisten de volgende opleidingsinstellingen die opgenomen zijn in het
Croho-register:
 Hogeschool van Amsterdam
 Haagse Hogeschool
 Hanzehogeschool Groningen
 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatie

Soort criterium

24

Diëtisten

2400 Diëtist

-

Diploma

-

KP diploma/kwaliteits-

Basis

Specialisatie

Diëtist

Direct

geregistreerd als Diëtist
-

KP diploma/kwaliteits
geregistreerd met
bekwaamheid Directe
Toegang

24

Diëtisten

lidmaatschap NVD

2401 Diëtisten, Direct

Diploma of lidmaatschap

toegankelijk/1e lijn

NVD

toegankelijk
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24

Diëtisten

2402 - Diëtist

-

Leefstijlcoach

KP diploma/kwaliteits-

Diëtist

Leefstijlcoach

geregistreerd als
Leefstijlcoach
-

BLCN geregistreerd
Leefstijlcoach

-

Lidmaatschap NVD

-

Diploma

De kwalificatie direct toegankelijk / 1e lijn bij diëtisten kan op de volgende wijze worden
verkregen:
- Afronden cursus direct toegankelijk / 1e lijn
Bij dit overzicht zijn de verschillende combinatieverbijzonderingen niet meegenomen. De
combinatieverbijzonderingen zullen in het vernieuwde AGB-register niet meer worden
weergegeven. Alleen in de AGB Uniformbestanden (FAGBU) zullen deze gegevens nog zichtbaar
zijn. Vanwege het gebruik in de AGB uniformbestanden zijn de combinatieverbijzonderingen als
bijlage opgenomen.

Aanvullende erkenningen voor Diëtisten
Diëtisten kunnen deelnemer zijn aan Parkinsonnet. Deze erkenning kan van toepassing zijn bij elke
kwalificatie.
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5.13. Podotherapeuten (26)
Toekenningcriterium

Om in het AGB-register opgenomen te worden als podotherapeut, dient de podotherapeut te
beschikken over een geldig diploma behaald bij 1 van de bevoegde opleidingsinstituten volgens
het Croho-register. Een bewijs van inschrijving in het kwaliteitsregister Paramedici of inschrijving
NVVP volstaat ook. Dit betreft het deelregister van de Nederlandse Vereniging van
Podotherapeuten, met de aantekening van het beroep "Podotherapeuten".
Vektis hanteert voor podotherapeuten de volgende opleidingsinstellingen die opgenomen zijn in
het Croho-register:
 Fontys Paramedische Hogescholen (Eindhoven & Amsterdam)
 Saxion hogeschool (Enschede)
Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatiecode

Soort criterium

26

Podotherapeuten

2600

-

Diploma

Podotherapeuten

-

KP

Basis

Specialisatie

diploma/kwaliteitsgeregistreerd als
Podotherapeut
-

KP
diploma/kwaliteits
geregistreerd met
bekwaamheid
Directe Toegang

-

Lidmaatschap
NVVP

26

Podotherapeuten

2601

-

SCAS

Sportpodotherapeut

geregistreerd als
Sportpodotherapeut

5.14. Optometristen en orthoptisten (44)
Toekenningscriterium zorgverlener

Om in het AGB-register opgenomen te worden als Optometrist, dient u de opleiding Optometrie
aan de Hogeschool van Utrecht met succes te hebben afgerond. Een bewijs van inschrijving in
het kwaliteitsregister Paramedici volstaat ook.
Om in AGB opgenomen te worden als Orthoptist is een diploma "Orthoptist" van de Hogeschool
van Utrecht de noodzakelijke erkenning.
Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatiecode

Soort criterium

44

Optometristen en

4400

-

HBO Diploma Optometrist

orthoptisten

Optometristen

-

Hogeschool Utrecht

-

KP diploma/kwaliteits-

Basis

geregistreerd als Optometrist
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Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatiecode

Soort criterium
-

Basis

KP diploma/kwaliteits
geregistreerd met
bekwaamheid Directe
Toegang

44

Optometristen en

4402

-

HBO Diploma Orthoptist

orthoptisten

Orthoptisten

-

Hogeschool Utrecht

-

KP diploma/kwaliteitsgeregistreerd als Optometrist

-

KP diploma/kwaliteits
geregistreerd met
bekwaamheid Directe
Toegang

5.15. Physician Assistant (57)
Een Physician Assistant (PA) is een zorgaanbieder welke zelfstandig geneeskundige zorg biedt in
samenwerking met een huisarts of medisch specialist binnen het vakgebied waartoe hij /zij is
opgeleid. De PA mag patiënten zelfstandig onderzoeken, behandelen en begeleiden. De PA is
opgeleid om bijvoorbeeld veel voorkomende taken van de huisarts of specialist over te nemen.
Toekenningscriterium zorgverlener

Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatiecode

Soort criterium

57

Physician Assistant

5700 Physician

BIG-registratie, Physician Assistant

Assistant

Minimaal één van de onderstaande criteria:








Basis

Hogeschool van Rotterdam
Hogeschool van Utrecht
Hogeschool In Holland van
Amsterdam
Hanzehogeschool van Groningen
Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN) te Nijmegen
of registratie kwaliteitsregister NAPA

De PA kan niet zelfstandig in een onderneming werkzaam zijn. Er dient minimaal een huisarts en/of
een medisch specialist werkzaam te zijn in dezelfde onderneming. Een PA heeft geen eigen
onderneming, maar wordt gekoppeld aan een huisartsenonderneming of instelling (ZBC of
ziekenhuis).
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5.16. Overige artsen (84)
Toekenningscriterium zorgverlener
Om in het AGB-register opgenomen te worden als Overige arts, dient de arts minimaal te zijn
geregistreerd in het BIG-register. Voor de specialisaties gelden specifieke criteria: een
lidmaatschap van een door de zorgverzekeraar(s) erkende beroepsvereniging.
Code

Zorgverlener-

Kwalificatie code

soort
84

Soort

Basis

Specialisatie

criterium

Overige

8401 Arts,

BIG

artsen

Chiropractie

registratie

Criterium / beroeps
vereniging

Arts

Chiropractici

Beroepsverenigingen
CCA, DCF, SNRC, NCA,
SCN
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8402 Arts,

BIG

artsen

musculoskeletale

registratie

Arts

Orthomanuele

Beroepsverenigingen

geneeskunde

RAMG, NVAMG

geneeskunde

Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8403 Arts,

BIG

Arts of

artsen

Acupunctuur

registratie

Tandarts

Acupunctuur

Beroepsverenigingen
AVIG Acupunctuur,
FAGT Acupunctuur,
LVNT Acupuncturist,
NAAV Arts Acupunctuur,
NAAV Tandarts
Acupunctuur,
Zhong, EUFOM, IFU,
NBCG YI Acupunctuur,
NBMK, NFG, NGvA, NVA,
NWP, RADTS, RBCZ, SGZ,
VBAG, WAVAN
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8404 Arts,

BIG

artsen

Irisscopie

registratie

Arts

Irisscopie

Beroepsverenigingen NFG,
RBCZ, SGZ,
LVNT Irisscopist,
Nederlands Iriscopisten
Gilde
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8405 Arts,

BIG

artsen

Homeopathie

registratie

Arts

Homeopathie

Beroepsverenigingen
AVIG homeopathie,
FAGT Homeopathie,
LVNT Homeopathie,
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie code

soort

Soort

Basis

Specialisatie

criterium

Criterium / beroeps
vereniging
NOKH, NVKH, VHAN, NWP,
RBCZ, SGZ, VBAG
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8406 Arts,

BIG

artsen

Natuurgenees-

registratie

Arts

Natuur-

Beroepsverenigingen

geneeskunde

ABVC,

kunde

AVIG natuurgeneeskunde
ANVAG, BATC, BER, BeTTEL,
BHET BOVN, BSC, BSRAN,
BST, BSW, BVAT, BvK, BvMT,
BVZB, CFW, CVPPP,
FAGT Aromatherapie,
FAGT Bioresonantie,
FAGT Fytotherapie,
FAGT Heilpraktiker,
FAGT Kinesiologie,
FAGT Mesologie,
FAGT Orthomoleculair,
FDH FH, HOLOS, IBMT, IFPBT,
JVATN, KaTa,
LVNT Natuurgeneeskunde,
LVPW, NAP, NBGT, NBOT,
NBVH, NFG, NIP, NMTN,
NOAG, NRM, NRW, NVAGT,
NVAZ, NVC, NVF, NVN,
NVPA, NVRT, NVST, NVVCH,
NVVH, NVVM, NVVS, NVVT,
NWP, OCN, OTV, RBCZ,
SBLP, SGZ, VAG, VBAG, Het
Verbond, VGP, VIT, VIV,
VNRT, VSGP, VRN, VT,
VVOC, VvS, ZHONG
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8407

BIG

artsen

Antroposofische

registratie

geneeskunde

Arts

Antroposofisch

Beroepsverenigingen

e

FAG, NVAP, NVAZ, NVCA,

geneeskunde

NVCAG, NVDA, NVET, NVKT,
V&VN AZ, NVAA, NVAZ
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie code

soort
84

Soort

Basis

Specialisatie

Arts

Moerman

Beroepsverenigingen ANTTT,

therapie

MMV

criterium

Overige

8408 Moerman

BIG

artsen

therapie

registratie

Criterium / beroeps
vereniging

Optioneel: kwaliteitsregister
LCR
84

Overige

8409 Arts,

BIG

artsen

Enzymtherapie

registratie

Arts

Enzymtherapie

Diploma Enzymtherapie
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8410 Arts,

BIG

artsen

Manuele

registratie

Arts

Manuele

Beroepsverenigingen

geneeskunde

RAMG, BvK,

geneeskunde

FAGT Bowentherapie,
FAGT Massagetherapie
FAGT Neuromusculaire
Triggerpoint therapie,
NeVLAT, NFG, NVAZ, NVMT,
NVST, RBCZ, SGZ,
LVNT Blokdijk Matrix
kleurentherapeut,
LVNT Bowen therapeut,
LVNT Kinesioloog,
LVNT Massagetherapeut,
LVNT Rebalancer,
LVNT Tuina therapeut,
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8411 Arts,

BIG

artsen

Haptotherapie

registratie

Arts

Haptotherapie

Beroepsverenigingen
FAGT Haptotherapie,
Haptotherapeuten Gezond
management BV,
NFG (Kinder)
Haptotherapeut,
NFG Haptonomisch
Begeleider,
NFG Haptotherapeut,
NFG Haptotherapeut /
Psychosociaal Therapeut,
NFG, NVST, RBCZ, VVH, WIH
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8412 Arts,

BIG

artsen

Osteopathie

registratie

Arts

Osteopathie

NRO Kwaliteitsregister

geneeswijze

Beroepsverenigingen
NAGO, NOF
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie code

soort

Soort

Basis

Specialisatie

criterium

Criterium / beroeps
vereniging
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8413 Flebologie/

BIG

artsen

proctologie

registratie

Arts

Flebologie

Diploma Flebologie
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8414 Arts, Ortho-

BIG

artsen

moleculaire

registratie

Arts

Orthomolecula

Beroepsverenigingen

ir

MBOG, SGZ,

geneeskunde

Optioneel:

LVNT Orthomoleculair

Kwaliteits-

therapeut

statuut LCR

Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8415 Neuraal

BIG

artsen

therapie

registratie

Arts

Neuraal

Beroepsverenigingen AVIG-

therapie

neuraal- en
regulatietherapie
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8416 Sportgenees-

BIG

artsen

kunde

registratie

Arts

Sportgeneesku

Bewijs van erkenning

nde/ sportarts

profielarts Sportarts
profielregister
Sportgeneeskunde KNMG,
Inschrijving NIOS
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8417 SEH-arts

artsen

BIG

Arts

registratie

Spoedeisende

Bewijs van erkenning

hulp arts

profielarts SEH- arts (Spoed
Eisende Hulp)
specialistenregister
RGS/KNMG
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8418 Specialist

BIG

artsen

Ouderengeneesk

registratie

Arts

Ouderengene

Bewijs erkenning specialist

eskunde

Ouderengeneeskunde

unde

specialistenregister KNMG
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8421 Scen-arts

artsen

BIG
registratie

Arts

Scen arts

Registratie SCEN-register
KNMG
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie code

soort
84

Soort

Basis

Specialisatie

Arts

Orthopedische

http://www.orthopedische

geneeskunde

geneeskunde.nl/#contacta

criterium

Overige

8422

BIG

artsen

Orthopedische

registratie

Criterium / beroeps
vereniging

geneeskunde

dressen. (VAOG)
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8423 GGD artsen

BIG

artsen

(TBC artsen)

registratie

Arts

Arts –

Arts geregistreerd als Arts –

Maatschappij

Maatschappij en

en

Gezondheid

Gezondheid /

en voor

Tuberculose-

Tuberculosebestrijding:

bestrijding

erkenning profielarts
Tuberculosebestrijding
KNMG
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

84

Overige

8424 Verslavings

BIG

artsen

artsen

registratie

Overige

8425 Basisarts

artsen
84

Arts

Verslavings

Verslavingsarts in

artsen

profielregister KNMG

Optioneel:

Verslavingsgeneeskunde

Kwaliteits-

Optioneel: kwaliteitsregister

statuut GGZ

LCR

BIG

Arts

Basisarts

registratie

Overige

8426 Arts

BIG

artsen

Verstandelijk

registratie

Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

Arts

gehandicapten

Arts

Arts Verstandelijk

Verstandelijk

Gehandicapten (AVG)

gehandicapte

specialistenregister KNMG

n

Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8427 Arts

BIG

artsen

Palliatieve

registratie

Arts

Arts Palliatieve

KNMG Arts Palliatieve

Geneeskunde

Geneeskunde

Geneeskunde

Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8428 Jeugdarts

artsen

9

BIG

Arts

Jeugdarts9

registratie

Big-registratie Arts
maatschappij en

De registratie 8428 Jeugdarts vervangt de kwalificaties 8419 en 8420.

Voor de kwalificatie 8428 is het verplicht om
óf over een Big-registratie als Basisarts te beschikken en daarbij een registratie als Jeugdarts in profielregister
Jeugdgezondheidszorg KNMG of Inschrijving AJN register
óf over een Big-registratie als Arts maatschappij en gezondheid, profiel jeugdgezondheidszorg
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie code

soort

Soort

Basis

Specialisatie

criterium

Criterium / beroeps
vereniging
gezondheid, profiel
jeugdgezondheidszorg óf
Big-registratie Basisarts en
Jeugdarts in profielregister
Jeugdgezondheidszorg
KNMG of
Inschrijving AJN register
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8429 Klinisch

Klinisch fysicus

Diploma van een CROHO

artsen

fysicus audioloog

audioloog

erkende opleider of
inschrijving NVKF
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8430 Arts

BIG

artsen

maatschappij en

registratie

Arts

Arts

KNMG Arts Maatschappij

maatschappij

en Gezondheid, profiel

gezondheid /

en

infectieziektenbestrijding

Infectieziekte-

gezondheid/

Optioneel: kwaliteitsregister

bestrijding

Infectieziekte-

LCR

bestrijding
84

Overige

8431 Medisch

BIG

Arts of

Medisch

Verplicht:

artsen

Seksuoloog

registratie

Psychothe

Seksuoloog

Diploma FECSM of

rapeut

NVVS als seksuoloog in het
SH-register
Optioneel: kwaliteitsregister
LCR

84

Overige

8432 Klinisch

BIG

artsen

Technoloog

registratie,

Arts

Klinisch
technoloog

Klinisch
technoloog
84

84

Overige

8433 Cosmetisch

Big

artsen

arts

registratie

Overige

8434

Big

artsen

Ziekenhuisarts

registratie

Arts

Arts

Cosmetisch
arts

Verplicht:
KNMG Cosmetisch arts

Specialist

Verplicht:

ziekenhuis

KNMG specialist

geneeskunde

ziekenhuisgeneeskunde

Opmerking
In het verleden is er besloten om ‘overige artsen’ met meerdere specialisaties niet meerdere
keren te registreren in AGB. In afstemming met zorgverzekeraars is er destijds voor gekozen om

116/155
Document AGB-register – juni 2020 Versie 2.0

slechts 1 AGB-code af te geven. Bij deze AGB-code wordt de meest algemene of meest
gebruikte specialisatie vermeld. (Dit zal in de meeste gevallen 84-06 Natuurgeneeskunde zijn.)
Hiermee dient te worden voorkomen dat de overige arts per declaratie een andere AGB
zorgverlenercode moet vermelden.

Aanvullende erkenningen Overige artsen
Overige artsen kunnen deelnemer zijn aan Parkinsonnet. Deze erkenning kan van toepassing zijn
bij kwalificatie:
- Ouderengeneeskunde (8418)

5.17. Mondhygiënisten (87)
Toekenningcriterium

Om in het AGB-register opgenomen te worden als mondhygiënist, dient de mondhygiënist te
beschikken over een van de volgende erkenningen
- Geldig diploma behaald bij één van de bevoegde opleidingsinstituten volgens het Crohoregister.
- Een bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici als mondhygiënist.
- Bekend bij de beroepsvereniging NVM als mondhygiënist (het persoonsnummer NVM
wordt gebruikt als referentie).
- Geregistreerd in KRM als mondhygiënist.
Vektis hanteert voor mondhygiënisten de volgende opleidingsinstellingen die opgenomen zijn in
het Croho-register:
 Academie Hoensbroeck
 Hogeschool Heerlen
 Hogeschool INHOLLAND
 Hogeschool Limburg
 Hogeschool Maastricht
 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 Hogeschool Utrecht
 Hanzehogeschool Groningen
Code

Zorgverlenersoort

87

Mondhygiënisten

Kwalificatie

Soort criterium

Basis

Specialisatie

code
8700

Croho Diploma, of bekend bij

Mondhygiënis

NVM, of Registratie KRM

ten

5.18. Ergotherapeuten (88)
Een ergotherapeut is een zorgverlener die een opleiding tot ergotherapeut heeft afgerond welke
is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO Instellingen in het
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hoger onderwijs zijn op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(WHW) verplicht om opleidingsgegevens te laten registreren in het CROHO.

Toekenningcriterium
Om in AGB opgenomen te worden als ergotherapeut, dient de ergotherapeut te beschikken over
een geldig diploma behaald bij één van de bevoegde opleidingsinstituten volgens het Crohoregister. Een bewijs van inschrijving in het kwaliteitsregister Paramedici of inschrijving in het NVVP
volstaat ook.
Vektis hanteert voor ergotherapeuten de volgende opleidingsinstellingen die opgenomen zijn in
het Croho-register:
 Hogeschool van Amsterdam
 Hogeschool Rotterdam
 Hogeschool Zuyd
 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatie code

Soort criterium

88

Ergotherapeuten

8800

-

Diploma

Ergotherapeuten

-

KP

Basis

Specialisatie

diploma/kwaliteitsgeregistreerd als
Ergotherapeut
-

KP
diploma/kwaliteitsgeregistreerd als
Handergotherapeut

-

KP
diploma/kwaliteitsgeregistreerd als
Kinderergotherapie

-

KP
diploma/kwaliteits
geregistreerd met
bekwaamheid
Directe Toegang

88

Ergotherapeuten

8801

Diploma met vermelding

Ergotherapie,

Direct Toegankelijkheid

Direct toegankelijk

Direct
toegankelijk/1e lijn

Bij dit overzicht zijn de verschillende combinatieverbijzonderingen niet meegenomen. De
combinatieverbijzonderingen zullen in het vernieuwde AGB-register niet meer worden
weergegeven. Alleen in de AGB Uniformbestanden (FAGBU) zullen deze gegevens nog zichtbaar
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zijn. Vanwege het gebruik in de AGB uniformbestanden zijn de combinatieverbijzonderingen als
bijlage opgenomen.

Aanvullende erkenningen bij Ergotherapeuten
Ergotherapeuten kunnen deelnemer zijn aan Parkinsonnet. Deze erkenning kan van toepassing
zijn bij elke kwalificatie.

5.19. Schoonheidsspecialisten (89)
Een schoonheidsspecialist is een zorgverlener die een opleiding tot schoonheidsspecialist heeft
afgerond.
Toekenningscriterium
Om in het AGB opgenomen te worden als schoonheidsspecialist, dient de schoonheidsspecialist
minimaal lid te zijn van de brancheorganisatie ANBOS of in het bezit te zijn van een erkend
vakdiploma (Allround) Schoonheidsspecialist.
Code

Zorgverlener-

Kwalificatie code

Soort criterium

Schoonheids-

8904 Algemeen

Registratie ANBOS

specialisten

schoonheids-

Basis

Specialisatie

soort
89

Algemeen
ANBOS

specialist, ANBOS
geregistreerd
89

Schoonheids-

8905 Acne,

specialisten

ANBOS

Registratie ANBOS

Schoonheids

Acne, Anbos

-specialist

geregistreerd

Schoonheids

Camouflage,

-specialist

Anbos

geregistreerd
89

Schoonheids-

8906 Camouflage,

specialisten

ANBOS

Registratie ANBOS

geregistreerd
89

Schoonheids-

8907 Elektrisch

specialisten

ontharen, ANBOS

geregistreerd
Registratie ANBOS

Schoonheids

Elektrisch

-specialist

ontharen,

geregistreerd

Anbos
geregistreerd

89

Schoonheids-

8912 Niet ANBOS

specialisten

geregistreerd

Diploma:
 KOC Nederland (Crebo
10506 Brinnr 16QY) Schoonheidsspecialist
 Capabel Examens Schoonheidsspecialist
 TCI Stichting Toets
Centrum Intereducatief
(Crebo Brinnr 27RA) Schoonheidsspecialist

Schoonheids

Overige (Niet

-specialist

Anbos
geregistreerd)
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie code

Soort criterium

Basis

Specialisatie

soort
Instituut Philyra Schoonheidsverzorging
 Stichting Vakexamens
Schoonheidsverzorging:
Schoonheidsverzorging
(ook A + B)
 Middelbaar
Dienstverlenings- en
Gezondheidsonderwijs
(MDGO) Uiterlijke
Verzorging/Schoonheidsv
erzorging
 Stichting
Kwaliteitscentrum
Schoonheidsverzorging
(Crebo Brinnr 30ED)
(Voortgezette opleiding)
Schoonheidsverzorging
IMKO Opleidingen Schoonheid


Diploma Allround
Schoonheidsspecialist:
 Albeda college
 Alfa-college
 Beauty College
 Da Vinci College
 Deltion College
 Drenthe College
 Friesland Opleidingen
 Gilde Opleidingen
 Graafschap College
 ID College
 Landstede MBO
 Leeuwenborgh
Opleidingen
 MBO Amersfoort
 Noorderpoort
 Opleidingsinstituut Thomas
 Regio College
 Rijn IJssel
 Alle ROC-opleidingen
 Vitalis College (=ROC
West-Brabant)
 Scalda
 Summa College
 Alle Zadkine Colleges
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie code

Soort criterium

Basis

Specialisatie

Schoonheids

Ontharingstec

-specialist

hnieken, Anbos

soort
Diploma
Schoonheidsspecialist:
 Albeda college
 Alfa-college
 Aventus
 Da Vinci College
 Deltion College
 Drenthe College
 Friesland Opleidingen
 Gilde Opleidingen
 Graafschap College
 ID College
 Landstede MBO
 Leeuwenborgh
Opleidingen
 MBO Amersfoort
 Opleidingsinstituut Thomas
 Regio College
 Rijn IJssel
 Alle ROC-opleidingen
 Kellebeek College (=ROC
West-Brabant)
 Scalda
 Scheidegger Opleidingen
- Diploma MBO
Schoonheidsspecialist
 Summa College
 Alle Zadkine Colleges
89

Schoonheids-

8913

specialisten

Ontharingstechnie

Registratie ANBOS

ken, ANBOS

geregistreerd

geregistreerd

Bij dit overzicht zijn de verschillende combinatieverbijzonderingen niet meegenomen. De
combinatieverbijzonderingen zullen in het vernieuwde AGB-register niet meer worden
weergegeven. Alleen in de AGB Uniformbestanden (FAGBU) zullen deze gegevens nog zichtbaar
zijn. Vanwege het gebruik in de AGB uniformbestanden zijn de combinatieverbijzonderingen als
bijlage opgenomen.

5.20. Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg (90)
Zorgsoort ‘90 – Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg’ is in AGB een
verzamelnaam voor een groot aantal beroepen. Een kenmerk van de ‘overige therapeuten’ is
dat de zorgverlener geen basisopleiding tot arts heeft gevolgd. Hij/zij is dus niet in het BIG
geregistreerd.
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Toekenningcriterium
Om in het AGB opgenomen te worden binnen deze groep, dient de zorgverlener aan te tonen
dat hij/zij lid is van een door de zorgverzekeraar(s) erkende beroepsvereniging of ingeschreven
staat in een door de zorgverzekeraar(s) erkend (kwaliteit)register.
Opmerking

In het verleden is er besloten om 'Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg'
met meerdere specialisaties niet meerdere keren te registreren in AGB. In afstemming met
zorgverzekeraars is er destijds voor gekozen om slechts één AGB-code af te geven. Bij deze AGBcode wordt de meest algemene of meest gebruikte specialisatie vermeld. (Dit zal in de meeste
gevallen 90-06 Natuurgeneeskunde zijn.) Hiermee dient te worden voorkomen dat de
zorgaanbieder per declaratie een andere AGB zorgverlenercode moet vermelden.
Code
90

90

Zorgverlener-

Kwalificatie

Criterium (registratie bij één van de genoemde

soort

code

beroepsverenigingen / registers)

Overige

9001

CCA

ChristelijkeChiropractorenAssociatie

therapeuten en

Chiropractie

DCF

Dutch Chiropractic Federation

Complementair

NCA

Nederlandse Chiropractoren Associatie

en Aanvullende

NFG

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

zorg

SCN

Stichting Chiropractie Nederland

SNRC

Stichting Nationaal RegisterChiropractoren.

NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor

Overige

9002

therapeuten en

Orthomanuele

Complementair

geneeskunde

RAMG

Register OrthoManuele Geneeskunde.

Overige

9003

EUFOM

European Federation for Oriental Medicine

therapeuten en

Acupunctuur

Musculoskeletale Geneeskunde

en Aanvullende
zorg
90

FAGT

FAGT Acupunctuur

Complementair

IFU

International Free University

en Aanvullende

LVNT

LVNT Acupuncturist

zorg

NBCG YI

Nederlandse Beroepsvereniging voor Chinese
Geneeswijze Yi

NBMK

Nederlandse Beroepsvereniging MeridiaanKleurentherapie

NFG

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

NGvA

Nederlandse Genootschap voor Acupunctuur

NVA

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

NWP

Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundige
werkende professionals

RADTS

Rathera Additief Diagnose- en Therapie Systeem
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie

Criterium (registratie bij één van de genoemde

soort

code

beroepsverenigingen / registers)
RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

SGZ

Stichting GezondZorg

TCM

TCMned acupuncturist

VBAG

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve

WAVAN

Geneeswijze
Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor

ZHONG

acupunctuur in Nederland
Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese
Geneeskunde

90

Overige

NFG

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

therapeuten en

9004 Irisscopie

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Complementair

SGZ

Stichting GezondZorg

en Aanvullende

LVNT

LVNT Irisscopist

zorg
90

Overige

9005

FAGT

FAGT Homeopathie

therapeuten en

Homeopathie

VHAN

Artsenvereniging voor Homeopathie

Complementair

NOKH

Nederlandse Organisatie van Klassieke Homeopaten

en Aanvullende

NVGN

Nederlandse Vereniging voor Geestelijke- en

zorg

Natuurgeneeswijze
NVKH

Nederlandse Vereniging van Klassieke Homeopaten

NWP

Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundige
werkende professionals

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

SGZ

Stichting GezondZorg

VBAG

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve
Geneeswijze

90

Overige

9006

therapeuten en

Natuurgenees

Complementair

kunde

LVNT

LVNT Homeopathie

AVIG

Artsenvereniging voor Integrale geneeskunde

ABB

Artsenvereniging voor Biofysische geneeskunde & Bioinformatietherapie (AVIG)

ABNG (-

Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke

en Aanvullende

2000)

Geneeskunde (AVIG)

zorg

ANVAG

Algemene Nederlandse Vereniging voor
Ayurvedische Geneeskunde

AVIG

Artsenvereniging voor Integrale geneeskunde

BATC

Beroepsorganisatie Associatie Therapeuten &
belangen Consumenten

BER

Bond van Europese Reflexologen

BOVN

Beroepsvereniging Ontspanningstherapeuten en
Voetreflexologen Nederland

CAT

Stichting Collectief Alternatief Therapeuten
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie

Criterium (registratie bij één van de genoemde

soort

code

beroepsverenigingen / registers)
FAGT

FAGT Fytotherapie
FAGT Aromatherapie
FAGT Mesologie
FAGT Heilpraktiker
FAGT Bioresonantie
FAGT Orthomoleculair
FAGT Kinesiologie

FDH

Fachverband Deutscher Heilpraktiker
Heilpraktikerschule

FH

FreieHeilpraktikere.V.Berufs- undFachverband

IFPBT

International Federation for Proprioceptive and Biomechanical Therapies, afd. Ned.

NFG

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

NFPN

Nederlandse Federatie voor Paranormale
Natuurgeneeskunde (Beroepsorganisatie voor
Natuurgeneeskundige Paranormaal Therapeuten)

NOAG

Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers

NVC

Nederlandse Vereniging voor
natuurvoedingsConsulenten

NVF

Nederlandse vereniging voor Fytotherapie

NVGN

Nederlandse Vereniging voor Geestelijke- en
Natuurgeneeswijze

NVNR

Nederlandse artsenvereniging Voor Neuraaltherapie
volgens huneke en Regulatietherapie (AVIG)

NWP

Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig
werkende professionals

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

VAG

Vereniging Additieve Genezers (Het verbond)

VBAG

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve
Geneeswijze

VNRT

Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten
(tot 31-12-2010)

LVNT

LVNT Natuurgeneeskunde
Verbond Van Energetisch Therapeuten

VVET

Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese

ZHONG

Geneeskunde ZHONG.

(NVTCG)
90

Overige

9007

therapeuten en

Antroposofi-

Complementair

sche
geneeskunde

Azarias

Therapeutisch begeleiders in antroposofische zorg en
hulpverlening

BPHA

Beroepsgemeenschap van Psychosociale
Hulpverleners werkend vanuit de Antroposofie
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie

Criterium (registratie bij één van de genoemde

soort

code

beroepsverenigingen / registers)

en Aanvullende

NVAA

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen

zorg

NVAF

Nederlandse Vereniging van Antroposofische
Fysiotherapeuten

NVAZ

Nederlandse Vereniging van Antroposofische
Zorgaanbieders

NVAP

Ned Ver ter bevordering Antroposofische
Psychotherapie

NVCAG

Nederlandse Vereniging voor Chirofonetiek op
Antroposofische Grondslag

NVET

Nederlandse vereniging voor Euritmietherapie

V&VN

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
afdeling Antroposofische Zorg

NVDA

Nederlandse Vereniging van Diëtisten werkzaam
vanuit de Antroposofie.

90

Overige

9008 Moerman

ANTTT

Artsen voor Niet-Toxische Tumor Therapie

therapeuten en

therapie

MMV

Moermanvereniging voor natuurlijke kankerbestrijding.

Complementair
en Aanvullende
zorg
90

Overige

9009

therapeuten en

Enzymtherapie

Diploma enzymtherapie

Complementair
en Aanvullende
zorg
90

Overige

9010 Manuele

BvK

Beroepsvereniging voor Kinesiologie

therapeuten en

geneeskunde

FAGT

FAGT Massagetherapie

Complementair

FAGT Bowentherapie

en Aanvullende
zorg

FAGT Neuromusculaire Triggerpoint therapie
NeVLAT

Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander
Techniek.

NFG

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

NVET

Nederlandse Vereniging voor Euritmie Therapie

NVMT

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie

NVST

Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

SGZ

Stichting GezondZorg

VMT

Vereniging van Manueel Therapeuten

LVNT

LVNT Bowen therapeut,
LVNT Massagetherapeut,
LVNT Blokdijk Matrix kleurentherapeut,
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie

Criterium (registratie bij één van de genoemde

soort

code

beroepsverenigingen / registers)
LVNT Tuina therapeut,
LVNT Rebalancer,
LVNT Kinesioloog

90

Overige

9011

therapeuten en

Haptonomie

Complementair

FAGT

FAGT Haptotherapie
Haptotherapeuten Gezond management BV

NFG

NFG (Kinder) Haptotherapeut

en Aanvullende

NFG Haptonomisch Begeleider

zorg

NFG Haptotherapeut
NFG Haptotherapeut / Psychosociaal Therapeut

90

NVST

NVST Nederlandse Vereniging Soma Therapeuten

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

VVH

Vereniging Van Haptotherapeuten

WIH

Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie.

LVNT

LVNT Haptonoom

Overige

9012

NRO

NRO Kwaliteitsregister

therapeuten en

Osteopathie

NOF

NOF Kwaliteitsregister

9013

NVH

-

KP

-

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
KP diploma/kwaliteits geregistreerd met
bekwaamheid Directe Toegang

-

KP diploma/kwaliteits-geregistreerd als

Complementair
en Aanvullende
zorg
90

Overige
therapeuten en

Huidtherapie

Complementair
en Aanvullende

Huidtherapeut

zorg
90

Overige

9014

FAGT

FAGT, Kunstzinnige therapie

therapeuten en

Kunstzinnige

NVKT

Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën

Complementair

therapie

op antroposofische grondslag (NVKToag).

en Aanvullende
zorg
90

Overige

9015 Podologie

LOOP

Stichting LOOP registerpodoloog

therapeuten en

Stichting LOOP registerpodoloog, met aantekening

Complementair

sport

en Aanvullende

Stichting LOOP registerpodoloog, met aantekening

zorg

echografie
Stichting LOOP registerpodoloog, met aantekening
zorgschoen
Stichting LOOP podoposturaal therapeut,
Stichting LOOP podoposturaal therapeut, met
aantekening sport
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie

Criterium (registratie bij één van de genoemde

soort

code

beroepsverenigingen / registers)
Stichting LOOP podoposturaal therapeut, met
aantekening echografie
Stichting LOOP podoposturaal therapeut, met
KABIZ

aantekening zorgschoen
KABIZ geregistreerd podoposturaal therapeut
KABIZ geregistreerd Registerpodoloog

90

Overige

9016

therapeuten en

Orthomolecu-

Complementair

laire

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

en Aanvullende

geneeskunde

SGZ

Stichting GezondZorg*

SEAI

Stichting Educatie Atrium Innovations

LVNT

LVNT Orthomoleculair therapeut

ESA

European ShiatsuAssociation

therapeuten en

FAGT

FAGT Shiatsu

Complementair

NBCG Yi

Nederlandse Beroepsvereniging Chinese Geneeswijze

zorg
90

Overige

9017 Shiatsu

MBOG

Maatschappij ter Bevordering van de
Orthomoleculaire Geneeskunde.

en Aanvullende

Yi

zorg

NFG

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

NVST

Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten

NWP

Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundige
werkende professionals

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

SGZ

Stichting GezondZorg

VBAG

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve
Geneeswijze

VIS

Vereniging voor IOKAI Shiatsutherapeuten

LVNT

LVNT Shiatsu-therapeut
Shiatsu Vereniging Nederland

SVN

Iokai Shiatsu
Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese

Zhong

Geneeskunde ZHONG

(NVTCG)
90

Overige

9018

therapeuten en

Echoscopie

Complementair

KNOV

Koninklijke Nederlandse Organisatie van
Verloskundigen

BEN

en Aanvullende

Register BEN Beroepsvereniging Echoscopisten
Nederland.

zorg
90

Overige

9020

SH- register

SH-Register Ned. Wetenschappelijke Vereniging voor

therapeuten en

Seksuologie

van NVVS

Seksuologie.

Complementair
en Aanvullende
zorg
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Code
90

Zorgverlener-

Kwalificatie

Criterium (registratie bij één van de genoemde

soort

code

beroepsverenigingen / registers)

Overige

9021 Genezers,

ABVC

Algemene Beroepsvereniging voor Counseling

therapeuten en

Overigen

BATC

Beroepsver. Associatie Therapeuten & belangen

Complementair

Cons.

en Aanvullende

BeTTEL

Beroepsver. V. Trainers en Ther. Emotioneel

zorg

BSC

Lichaamsw. Beroepsver. Van StressConsultants

BSRAN

Body Stress Release Associatie Nederland

BST

Beroepsver. Spiritueel Therapeuten

BSW

Beroepsver. Spiritueel Werkers

BVAT

Beroepsver. Voor APS Therapie

BvK

Beroepsver. Voor Kinesiologie

BvMT

Beroepsver. Voor MALVA Therapeuten

BVZB

Beroepsver. Van Zijnsgeorienteerde Begeleiders

BowNed

BowNed Centrum voor Bowen Nederland en België

CAT

Stichting Collectief Alternatief Therapeuten

CFW

Care for Women

CVPPP

Christ. Ver. Van Psychol, Psychiat, en Psychother.

FAGT

FAGT Ayurveda
FAGT Chinese Kruidengeneeskunde
FAGT Energetische therapie
FAGT Paranormaal therapie
FAGT Tuina
FAGT TCM

HOLOS

HOLOS netwerk voor massagetherapeuten

IBMT

Intern. Beroepsver. Van Marcos Therapeuten

JVATN

Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Ther. Ned.

KaTa

KaTa Nederland (Ber.Ver. Stoelmasseurs Touch Pro
Eur.)

LVPW

Landelijke Ver. Psychosociaal Werkenden

MBTN

Mora-Bioresonantie Therapie Nederland

NAC

Nederlandse Associatie voor Counselling

NAP

Nederlandse Associatie voor Psychotherapie

NBGT

Ned. Ber. Ver. Van Gestalttherapeuten

NBOT

Ned. Ber. Ver. Oplossingsgerichte Therapeuten

NBVH

Ned. Ber. Ver. Van Hypnotherapeuten

NFG

Ned. Federatie Gezondheidszorg

NGVH

Nederlands Gilde van Hypnotherapeuten

NGVHealth

Nederlands Gilde voor Health Counseling en
Psychotherapie

NIP

Ned. Instituut van Psychologen

NMTN

Neuro Musculaire Therapeuten Nederland

NVAGT
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie

Criterium (registratie bij één van de genoemde

soort

code

beroepsverenigingen / registers)
Ned. Vlaamse Associatie v. Gestaltther. En
NVAGTreg

Gestalttheor.

NVECP

Register NVAGT

NVF

Nederlands Verbond voor ECP-houders

NVN

Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie

NVPA

Ned. Vakvereniging van Neuropsyrurgen

NVRT

Ned. Verbond van Psych, Psychother. En Agogen

NVST

Ned. Ver. Van Reincarnatietherapeuten

NVVCH

Ned. Ver. Van Soma Therapeuten

NVVH

Ned. Ver. Vrijgev. Christ. Hulpverleners

NVVM

Ned. Ver. Voor Hypnose

NRM

Ned. Ver. Voor Mesologie

NVVS

Register Nederlandse Mesologen

OCN

Ned. Ver. Van Speltherapeuten

OTV

Ontspanningstherapeuten Cooperatie Nederland

RBCZ

Ondevit Therapeuten Vereniging

SAMPO

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

SGZ

Ber. Ver. Van actief Beeldende Therapeuten

SBLP

Stichting GezondZorg
Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgerichte

SCN

(Psycho)therapie

VBAG

SCN Stichting Counseling Nederland
Vereniging ter Bevordering van Alternatieve

VCW

Geneeswijze

VGP

Vereniging van Contextueel werkers

VSGP

Vereniging van Genezers vanuit de Psychosofia
Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit de

VIT

Psychosofia

VIV

Ver. van Integraal Therapeuten

VRN

Ver. Integrale Vitaliteitskunde

VT

Ver. Rebalancing Nederland

VVOC

Vereniging Tekentaal

VVP

Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulenten

VvS

Vereniging voor Psychodrama

LVNT

Vereniging van Spatadertherapeuten
LVNT Regressietherapeut,
LVNT Gestallt-therapeut,
LVNT Hypnotherapeut,
LVNT NLP-Therapeut,
LVNT NEI-therapeut,
LVNT Energetisch therapeut
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Code

90

Zorgverlener-

Kwalificatie

Criterium (registratie bij één van de genoemde

soort

code

beroepsverenigingen / registers)

Overige

9022 Cranio

FAGT

FAGT Craniosacraal therapie

therapeuten en

Sacraal

NCSV

NCSV Nederlandse Cranio-Sacraalvereniging

Complementair

Therapie

http://www.cranio-sacraal.org/.

en Aanvullende

RCN

Register Craniosacraal-therapie Nederland

zorg

UCN

UCN Vereniging voor Upledger Sacraal Therapie
Nederland (http://www.craniosacraal-therapieucn.nl/)

90

Overige

9023 Methode

therapeuten en

Van Dixhoorn

LVNT

LVNT Craniosacraal therapeut

VDV

Van Dixhoorn Vereniging voor adem- en
ontspanningstechniek

Complementair

(http://www.ademtherapie-aos.org/).

en Aanvullende
zorg
90

Overige

9024

NVECP

Nederlands Verbond voor ECP-houders

therapeuten en

Kindertherapie

NVPMKT

Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische

Complementair

Kindertherapie

en Aanvullende

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

zorg

VvvK

Vereniging van en voor Kindertherapeuten.
Integratieve Kindertherapie

90

Overige

9025

therapeuten en

Vaktherapie

Complementair

FVB /SRVB

Register Vaktherapie (hieronder vallen NVBT, NVDAT,
NVDT, NVvMT, NVPMT en NVPMKT)

NFG

NFG Creatief Therapeut

en Aanvullende

NFG Creatief Therapeut / Coach

zorg

NFG Creatief therapeut / Counselor
NFG Creatief Therapeut / Haptotherapeut
NFG Creatief Therapeut / Psychosociaal Werker
NFG Creatief therapeut/ Psychomotorisch therapeut
NFG Creatief therapeut/ Psychosociaal Therapeut
NFG Danstherapeut
NFG Dramatherapeut
NFG Muziektherapeut
NFG Psychomotorisch / Natuurgeneeskundig
Therapeut
NFG Psychomotorisch Kindertherapeut
NFG Psychomotorisch Therapeut

90

Overige

9026

KNOV

Lid KNOV/Registratie kwaliteitsregister KNOV

therapeuten en

Echoscopie

BEN

Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland

Complementair
en Aanvullende
zorg
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Code
90

Zorgverlener-

Kwalificatie

Criterium (registratie bij één van de genoemde

soort

code

beroepsverenigingen / registers)

Overige

9027

KNOV

Lid KNOV/Registratie kwaliteitsregister KNOV

therapeuten en

Echoscopie

BEN

Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland

Complementair

SEO

en Aanvullende
zorg
90

Overige

9028

KNOV

Lid KNOV/Registratie kwaliteitsregister KNOV

therapeuten en

Echoscopie

BEN

Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland

Complementair

Uitwendig

BGN

Register BGN

en Aanvullende
zorg
90

Overige

9029

therapeuten en

Gewichtsconsu

Complementair

lent

en Aanvullende
zorg
90

Overige

9030

NVL

Register NVL

therapeuten en

Lactatiedeskun

VSBB

Vereniging Specialisten Borstvoeding en

Complementair

dige

Babybegeleiding

Overige

9031

Deze kwalificatie is vanaf 16-06-2020 niet meer nieuw

therapeuten en

Huidtherapeut,

aan te vragen. Huidtherapeuten kunnen wel nog

Complementair

direct

steeds kwalificatie 9013 aanvragen.

en Aanvullende

toegankelijk

en Aanvullende
zorg
90

zorg
90

Overige

9032

BER

Bond van Europese Reflexologen

therapeuten en

Reflexzone

NVST

NVST Voetreflextherapie en NVST (algemeen)

Complementair

therapie

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

en Aanvullende

VNRT

Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten

zorg

FAGT

FAGT Reflexzonetherapie

LVNT

LVNT voetreflexzonetherapeut,
LVNT Reflexzonetherapeut

90

Overige

9033 Doula

NBvD

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's

Overige

9034

VYN

Vereniging Yogadocenten Nederland

therapeuten en

Yogadocenten

therapeuten en
Complementair
en Aanvullende
zorg
90

Complementair
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie

Criterium (registratie bij één van de genoemde

soort

code

beroepsverenigingen / registers)

Overige

9035

SCAS

therapeuten en

Sportmasseur

en Aanvullende
zorg
90

Complementair

SCAS certificaat sportzorgmasseur
NGS Lidmaatschap sportmasseur

NGS

NGS Lidmaatschap sportzorgmasseur

LOOP

Stichting LOOP, voetkundig adviseur

en Aanvullende
zorg
90

Overige

9036

therapeuten en

Preventieve

Complementair

voetzorg

Stichting LOOP, voetkundig sportadviseur

en Aanvullende
zorg
90

Overige

9037

ABvC

Algemene Beroepsvereniging voor Counseling

therapeuten en

Psychosociaal

CAT

Stichting Collectief Alternatief Therapeuten

Complementair

Zorgverlener

KCbK

Keurmerk Coach bij Kanker

en Aanvullende

FAGT

FAGT Psychosociaaltherapie

zorg

FAGT

FAGT Hypnotherapie

JVATN

Jungiaans Vereniging voor Analytisch Therapeuten in
Nederland

LVPW

Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden

NFG

NFG Complementair Psycholoog
NFG Counselor
NFG Counselor / Coach / Natuurgeneeskundig
Therapeut
NFG Counselor / Coach / Ontspanningstherapeut
NFG Counselor/ Coach
NFG Counselor/ Kindercoach
NFG Counselor/ Psychosociaal Werker
NFG Counselor/ Seksuoloog
NFG Gestalttherapeut
NFG Gestalttherapeut / Psychosociaal Therapeut
NFG Gestalttherapeut/Coach/Counselor
NFG Gezins- en kindercounselor
NFG HBO-Psycholoog / Counselor / Coach
NFG Hypnotherapeut
NFG Integraal Therapeut
NFG Integratief Kindertherapeut
NFG Integratief Psychosociaal Therapeut
NFG Kinder / Jeugd Therapeut
NFG Kinder- en Jeugdtherapeut
NFG Kindercounselor
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie

Criterium (registratie bij één van de genoemde

soort

code

beroepsverenigingen / registers)
NFG Kindercounselor / Kindercoach
NFG Kindertherapeut
NFG Natuurg. Neurotherapeut / Psychosociaal Werker
NFG Natuurgeneeskundig Neurotherapeut
NFG Natuurgeneeskundig Neurotherapeut /
Psycholoog
NFG Natuurgeneeskundig Neurotherapeut/ Coach
NFG Natuurgeneeskundig Psychosociaal Therapeut
NFG Natuurgeneeskundig Therapeut / Counselor
NFG Natuurgeneeskundig Therapeut en Coach
NFG Natuurgeneeskundig- / Psychosociaal Therapeut
NFG Polyenergetisch therapeut
NFG Psychosociaal (Kinder-) Therapeut
NFG Psychosociaal (Kinder-)Therapeut
NFG Psychosociaal Coach
NFG Psychosociaal Counselor
NFG Psychosociaal Counselor / Coach
NFG Psychosociaal Counselor/ Chinees
Geneeskundig therapeut
NFG Psychosociaal hulpverlener
NFG Psychosociaal Kinder- & Jeugdtherapeut /
Counselor
NFG Psychosociaal Kinder- &
Jeugdtherapeut/Kindercoach
NFG Psychosociaal Kinder- en Jeugdtherapeut
NFG Psychosociaal Kinder- en
JeugdtherapeutPsycholoog
NFG Psychosociaal Kindercoach
NFG Psychosociaal Kindertherapeut
NFG Psychosociaal Therapeut / Coach
NFG Psychosociaal Therapeut / Counselor
NFG Psychosociaal Therapeut / Counselor / Coach
NFG Psychosociaal Therapeut / Creatief Therapeut
NFG Psychosociaal Therapeut / Gestalttherapeut
NFG Psychosociaal Therapeut /
Ontspanningstherapeut
NFG Psychosociaal Therapeut / Orthopedagoog
NFG Psychosociaal Therapeut / Pedagoog
NFG Psychosociaal werker
NFG Psychosociaal Werker / (Kinder) Coach
NFG Psychosociaal Werker / Coach
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Code

Zorgverlener-

Kwalificatie

Criterium (registratie bij één van de genoemde

soort

code

beroepsverenigingen / registers)
NFG Psychosociaal Werker / Counselor
NFG Psychosociaal Werker / Counselor / Coach
NFG Psychosociaal Werker / Hypnotherapeut
NFG Psychosociaal Werker/ Dramatherapeut
NFG Psychosociaal Werker/ Ontspanningstherapeut
NFG Psychosociaal Werker/ Pedagoog
NFG Psychosociaal-/ Natuurgeneeskundig
Neurotherapeut / Counselor
NFG Pyschosociaal Therapeut
NFG Speltherapeut
NFG Transformatie therapeut
NBGT

Nederlandse Beroepsvereniging van
Gestalttherapeuten

NBVH

Nederlandse Beroepsvereniging van
Hypnotherapeuten

NGVH

Nederlands Gilde van Hypnotherapeuten

NVPMKT

Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische
Kindertherapie

NVVS

Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten

VT

Vereniging Tekentaal

NVPA

Ned. Verbond van Psych, Psychother. En Agogen

NVAGT

Nederlands Vlaamse Associatie van
Gestalttherapeuten en Gestalttheorie

VIT

Vereniging van Integraal Therapeuten

SBLP

Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgerichte
(Psycho)therapie

BVZB

Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders

NFG

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

VBAG

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve
Geneeswijze

LVNT

LVNT Counseler,
LVNT Psychosociale therapeut,
LVNT Psychodynamische therapeut

90

Overige

9038

therapeuten en

Leefstijlcoach

BLCN

Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland

Complementair
en Aanvullende
zorg
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5.21. Verpleegkundigen (91)
Sinds december 2012 is het mogelijk om verpleegkundigen in het AGB-register te registreren.
Er wordt slechts een deel van de verpleegkundigen geregistreerd. Alleen verpleegkundigen met
een specialisme die in BIG geregistreerd staan en verpleegkundigen die een specialisatie voeren
(waaronder wijkverpleegkundigen), kunnen worden geregistreerd en een AGB-code krijgen. Voor
verpleegkundigen zonder BIG specialisatie of verpleegkundigen die geen specialisme voeren, is
een AGB-code niet van toepassing.
We onderscheiden de volgende groepen:
1. De gespecialiseerd verpleegkundigen (verpleegkundigen die een specialisme voeren)
2. Wijkverpleegkundigen
Vanaf 01-01-2016 is de registratie van de wijkverpleegkundigen uitgebreider toegevoegd
en als aparte groep beschreven. Er wordt onderscheid gemaakt in drie niveaus (N3, N4 en
N5). Wijkverpleegkundigen werkzaam voor PGB zijn ook herkenbaar.
3. De verpleegkundig specialisten (specialisme is in BIG geregistreerd)
4. Verpleegkundigen in het kader van de Pilot ZZP'ers in de Wlz (stopt per 1-1-2016)

Gespecialiseerd verpleegkundigen
De hieronder weergegeven specialisaties gelden alleen voor de gespecialiseerd
verpleegkundigen. Dit zijn verpleegkundigen die een specialisme voeren.
Toekenningcriterium

Om in AGB opgenomen te worden als gespecialiseerd verpleegkundige, dient de
gespecialiseerd verpleegkundige ingeschreven te zijn in het BIG-register en op basis van
aanvullende opleidingen en/of cursussen zich te hebben gespecialiseerd op één van de
genoemde vakgebieden.
Er zijn vele gebieden waar de verpleegkundige zich in kan specialiseren. Genoemde groepen zijn
vastgelegd en zichtbaar gemaakt vanuit de reeds bestaande coderingen in de codelijst
COD016. Voor het toekennen van nieuwe verbijzonderingen is de bestaande wijzigingsprocedure
van toepassing.
Code
91

Zorgverlener-

Kwalificatie

soort

code

Verpleegkundigen

Soort criterium

Basis

Specialisatie

9101

BIG Registratie,

Verpleegkundige

Diabetes

Specialisatie

Aanvullende

Diabetes

opleiding

Verpleegkundige

Incontinentie

Optioneel:
kwaliteitsregister LCR
91

Verpleegkundigen

9102

BIG Registratie,

Specialisatie

Aanvullende

Continentie

opleiding
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Optioneel:
kwaliteitsregister LCR
91

Verpleegkundigen

9104

BIG Registratie,

Specialisatie

Aanvullende

Wond

opleiding

Verpleegkundige

Wond

Verpleegkundige

Stoma

Verpleegkundige

Long

Verpleegkundige

Oncologie

Verpleegkundige

Transfer

Optioneel:
kwaliteitsregister LCR
91

Verpleegkundigen

9105

BIG Registratie,

Specialisatie

Aanvullende

Stoma

opleiding
Optioneel:
kwaliteitsregister LCR

91

Verpleegkundigen

9106

BIG Registratie,

Specialisatie

Aanvullende

Long

opleiding
Optioneel:
kwaliteitsregister LCR

91

Verpleegkundigen

9107

BIG Registratie,

Specialisatie

Aanvullende

Oncologie

opleiding
Optioneel:
kwaliteitsregister LCR

91

Verpleegkundigen

9108

BIG Registratie,

Specialisatie

Aanvullende

Transfer

opleiding
Optioneel:
kwaliteitsregister LCR

Wijkverpleegkundigen (ZZP, PGB)
Vanaf 1 januari 2016 krijgen zorgverleners in de wijkverpleging (9103) en ZZP’ers één persoonlijke
AGB-code die te gebruiken is binnen alle zorgdomeinen (WMO, ZvW en WLZ), op basis van
kwalificatiecode 9109, 9110 of 9111. Nieuwe registraties in de wijkverpleging (9103) worden
daarmee niet meer onder 9103 geregistreerd. Nieuwe registraties voor ZZP’ers worden niet meer
onder 9180 en 9181 geregistreerd. Een zorgverlener in de wijkverpleging heeft een BIG-registratie
en een HBO- of MBO-diploma Verpleegkundige of MBO-diploma Verzorgende.
Toekenningcriterium
Code
91

Zorgverlener-soort
Verpleegkundigen

Kwalificatie code
9109
Verpleegkundigen niveau 4

Soort criterium
Verplicht:
BIG-registratie

Basis

Specialisatie

Verpleegkundige

Niveau 4

KIWA Registratie
verpleegkundigen ZZP
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is verplicht bij een
werkrelatie met een
onderneming voor ZZPers in de wijkverpleging
(4101), in alle andere
gevallen optioneel
Optioneel:
kwaliteitsregister LCR
Kwaliteitsregister V&VN
CFW Care for Women
91

Verpleegkundigen

9110

Verplicht:

Verpleegkundig-

BIG-registratie

en niveau 5

HBO diploma

Verpleegkundige

Niveau 5

Verzorgende

Niveau 3

verpleegkundige
KIWA Registratie
verpleegkundigen ZZP
is verplicht bij een
werkrelatie met een
onderneming voor ZZPers in de wijkverpleging
(4101), in alle andere
gevallen optioneel
Optioneel:
Kwaliteitsregister V&VN
kwaliteitsregister LCR
CFW Care for Women
91

Verpleegkundigen

9111

Verplicht:

Verzorgenden

MBO diploma
Verzorgende-IG óf
KIWA Registratie
verzorgenden ZZP
KIWA Registratie
verzorgenden ZZP is
verplicht bij een
werkrelatie met een
onderneming voor ZZPers in de wijkverpleging
(4101)
Optioneel:
Kwaliteitsregister LCR,
Kwaliteitsregister V&VN
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Gekwalificeerde wijkverpleegkundigen werkzaam binnen PGB
Gekwalificeerde wijkverpleegkundigen (niveau 4 of 5) die alleen zorg aanbieden aan PGBhouders en geen ZZP-er zijn (geen KvK inschrijving) moeten hiervoor een AGB-code aanvragen.
Het gaat daarbij om de volgende kwalificaties:




9112 Verpleegkundige niveau 4 PGB
9113 Verpleegkundige niveau 5 PGB

Indien een wijkverpleegkundige al een AGB-code heeft, als ZZP-er of in loondienst en als diegene
ook zorg gaat aanbieden voor PGB-houders, kan de zorgverlener een kwalificatie 9112 of 9113
laten toevoegen aan bestaande AGB-code.
Aan deze kwalificaties 9112 en 9113 is geen onderneming gekoppeld.
We geven een persoonlijke AGB-code uit met kwalificatie ‘Verpleegkundige niveau 4 PGB’ op
basis van een BIG-registratie verpleegkundige.
Voor kwalificatie 9113 ‘Verpleegkundige niveau 5 PGB’ vragen we ook een kopie HBO-diploma
verpleegkundige.
Toekenningcriterium
Code

Zorgverlener-

91

Verpleegkundigen

Kwalificatie code

Soort criterium

Basis

Specialisatie

9112

BIG-registratie

Verpleegkundige

Niveau 4

Verpleegkundigen

Optioneel:

niveau 4 PGB

kwaliteitsregister

soort
PGB

LCR

91

Verpleegkundigen

9113

BIG-registratie en

Verpleegkundigen

Hbo-diploma

niveau 5 PGB

verpleegkundige/

Verpleegkundige

Niveau 5
PGB

registratie V&VN
Optioneel:
kwaliteitsregister
LCR
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Verpleegkundig specialisten
Een verpleegkundig specialist is een zorgverlener die in het BIG (www.ribiz.nl) geregistreerd staat
als verpleegkundige met vermelding van (één van) de volgende specialisaties:
Code

Zorgverlener-

Kwalificatie code

Soort criterium

Basis

Specialisatie

9100

BIG-registratie

Verpleegkundige

Geen

Verpleegkundige

Preventieve zorg

soort
91

Verpleegkundig
en

Optioneel:
kwaliteitsregister LCR

91

Verpleegkundig

9130

BIG Registratie,

en

Verpleegkundig

Optioneel:

bij somatische

specialist,

kwaliteitsregister LCR

aandoeningen

Preventieve zorg

(BIG)

bij somatische
aandoeningen
91

Verpleegkundig

9131

BIG Registratie,

en

Verpleegkundig

Optioneel:

Verpleegkundige

somatische

specialist, Acute

kwaliteitsregister LCR

aandoeningen

zorg bij

Acute zorg bij

(BIG)

somatische
aandoeningen
91

Verpleegkundig

9132

BIG Registratie,

en

Verpleegkundig

Optioneel:

Verpleegkundige

bij somatische

specialist,

kwaliteitsregister LCR

aandoeningen

Intensieve zorg bij

Intensieve zorg

(BIG)

somatische
aandoeningen
91

Verpleegkundig

9133

BIG Registratie,

en

Verpleegkundig

Optioneel:

Verpleegkundige

bij somatische

specialist,

kwaliteitsregister LCR

aandoeningen

Chronische zorg

Chronische zorg

(BIG)

bij somatische
aandoeningen
91

Verpleegkundig

9134

BIG Registratie,

Verpleegkundige

Geestelijke

en

Verpleegkundig

Optioneel

Gezondheidszor

specialist,

Kwaliteitstatuut GGZ

g (BIG)

Geestelijke

Optioneel:

Gezondheidszorg

kwaliteitsregister LCR

Toekenningscriterium praktijk

De volgende toekenningscriteria zijn vastgesteld voor het registreren van een praktijk:
 Zorgaanbieder geeft aan dat hij een praktijk heeft
 Er is minimaal één zorgverlener gekoppeld aan de praktijk

139/155
Document AGB-register – juni 2020 Versie 2.0

Verpleegkundigen in het kader van de Pilot ZZP'ers in de Wlz (stopt per 1-1-2016)
Pilot ZZP'ers:
Ten behoeve van de pilot ZZP'ers in de Wlz was in het AGB-register een (tijdelijke) registratie
opgezet waarmee het project werd ondersteund. De registraties van de "gewone
verpleegkundigen" en de verpleegkundigen in het kader van het project ZZP'ers in de Wlz waren
geheel gescheiden van elkaar. Dit betekende dat een verpleegkundige die deelname aan het
project ZZP'ers in de Wlz en zelfstandig een AGB-code had aangevraagd, twee AGB-codes kon
hebben.
Met ingang van 1 januari 2016 stopt deze pilot en hoeven zelfstandig verpleegkundig specialisten
slechts één AGB-code te hebben.
Ten behoeve van de Pilot ZZP'ers in de Wlz (project ZZP'ers) worden de verpleegkundigen en
verzorgenden in het AGB-register opgenomen met de zorgsoort 91. Voor de verzorgenden zal een
aparte kwalificatie worden toegevoegd om het onderscheid tussen verpleegkundige en de
verzorgende helder te maken
Erkenning (basis)

Kwalificaties

Verbijzondering

(bij de

(combinatie)

Omschrijving

instelling)
Registratie

9190

n.v.t.

Administratieve eenheid

Administratieve eenheid

De aanvraag van een AGB-code in het kader van het project ZZP'ers wordt uitgevoerd in
samenwerking met KIWA/Prismant. Zorgaanbieders dienen zich te melden bij KIWA/Prismant. De
toekenning van de AGB-code van de verpleegkundige wordt gedaan op basis van de gegevens
zoals de zorgaanbieder heeft aangeleverd bij het KIWA. Aanmelden kan via
www.mijnkeurmerk.nl. Als een tweede (persoonlijke) AGB-code nodig is of als aanpassingen in de
registratie nodig zijn, dan kan dit direct via de servicedesk van Vektis.
Nummerranges Zorgaanbieders binnen het project ZZP
Zorgaanbieders
: 91-910001 t/m 919999
Administratieve eenheden : 91-UUUUXX
De administratieve eenheden zijn geregistreerd op basis van de gegevens van de zorgkantoren in
het UZOVI-register van Vektis.
UUUU= UZOVI-code zorgkantoor
XX = volgnummer
Omdat is afgesproken dat er per regio maar één administratieve eenheid wordt gebruikt is het
volgnummer '01'. Voorbeeld: 91-550101 = ADMIN.EENHEID ZZP'ERS REGIO GRONINGEN.
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De registratie is in de komende paragrafen nader uitgewerkt. Daarbij is rekening gehouden met
de verpleegkundig specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en de ZZP'ers.
Met ingang van mei 2014 is de toegang voor deze pilot opengesteld voor ZZP'ers waarbij een
VAR-WUO verklaring is afgegeven door de belastingdienst. Het betreft max 1200 extra registraties.

5.22. Tandtechnici/tandprothetici (93)
Toekenningscriterium

Om in het AGB opgenomen te worden als tandtechnicus/tandprotheticus, dient de
tandtechnicus/tandprotheticus minimaal in het bezit te zijn van een erkend diploma.
Deze beroepsgroep bestaat uit 2 gerelateerde, maar aparte beroepsgroepen welke door middel
van toegekende verbijzondering van elkaar gescheiden worden te weten:
Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatie

Soort criterium

Basis

Specialisatie

code
93

Tandtechnici/tandp

9301

Diploma Tandprothetiek

rothetici

Tandprotheticus

(HU)
Optioneel:
Lid Kwaliteits Register

93

Tandtechnici/tandp

9302

rothetici

Tandtechnicus

Tandprothetici (KRTP)
Diploma:
 Instituut
Vakopleiding
Tandtechniek (IVT)
(v.a. 1989/1990
Stichting
Vakopleiding
Examens en
Voorlichting
Tandtechnici)
 ROC ASA SBBO
 v.a. 1990/1991 SVGB
 Diploma
Tandtechniek
 Dutch HealthTec
Academy (ROC
SVGB)

Een tandprotheticus is een zorgverlener die de opleiding aan de Hogeschool Utrecht heeft
afgerond.
Een tandtechnicus is een zorgverlener die een opleiding tot tandtechnicus heeft afgerond.
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5.23. Psychologische zorgverleners (94)
Toekenningscriterium

Om in het AGB opgenomen te worden als psychologische zorgverlener, is in de meeste gevallen
een BIG-registratie of lidmaatschap bij een beroepsvereniging vereist. Dit kunnen de
beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse vereniging van
pedagogen en onderwijskundigen (NVO), Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) en
Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie (NVPA) zijn.
Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatie

Soort criterium

94

Psychologische

9401 GZ

Verplicht: BIG-

zorgverleners

Psycholoog ,

registratie

1e lijn

Beroepsvereniging

Basis

Specialisatie

code
GZ Psycholoog , 1e lijn

(NIP)
Optioneel
Kwaliteitstatuut
GGZ
94

Psychologische

9402

BIG-registratie

zorgverleners

Psychotherap

Optioneel

eut

Kwaliteitstatuut

Psychotherapeut

GGZ
94

Psychologische

9405 Klinische

BIG-registratie

GZ-

zorgverleners

psychologie

Optioneel

psycholoog

Klinische psychologie

Kwaliteitstatuut
GGZ
94

Psychologische

9406 GZ-

BIG-registratie

zorgverleners

Psycholoog

Optioneel

GZ-Psycholoog

Kwaliteitstatuut
GGZ
94

94

Psychologische

9416

Beroepsvereniging

Psycholoog NIP/ Master-

zorgverleners

Psycholoog

NIP (keurmerk)

Psycholoog SKJ

NIP/ Master-

Stichting

Psycholoog

kwaliteitsregister

SKJ

jeugd

Psychologische

9417

Beroepsvereniging

Orthopedagoog

zorgverleners

Orthopedago

NVO

(generalist / specialist)

og (generalist
/ specialist)
94

Psychologische

9418 Klinische

BIG-registratie

GZ-

Klinische

zorgverleners

neuropsychol

Optioneel

psycholoog

neuropsychologie

ogie

Kwaliteitstatuut
GGZ
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Code

Zorgverlenersoort

Kwalificatie

94

Psychologische

9419

zorgverleners

Orthopedago

Soort criterium

Basis

Specialisatie

code
Diploma (zie 6.23.1)

Orthopedagoog
(Overige)

og (Overige)
94

94

Psychologische

9420

Beroepsvereniging

Orthopedagoog (basis)

zorgverleners

Orthopedag
oog basis/
Masterorthopedag
oog

NVO

Master Orthopedagoog

Psychologische

9421

Beroepsvereniging

zorgverleners

Therapeut

NAP

Stichting
kwaliteitsregister
jeugd
Therapeut NAP

NAP
94

Psychologische

9422

Beroepsvereniging

zorgverleners

Therapeut

NVPA

Therapeut NVPA

NVPA
94

Psychologische

9423 Kinder

Beroepsvereniging

Kinder en Jeugd

zorgverleners

en Jeugd

NIP

psycholoog NIP

psycholoog
NIP
94

Psychologische

9462

Beroepsvereniging

Psycholoog Arbeid en

zorgverleners

Psycholoog

NIP

Gezondheid NIP

Master pedagoog

Arbeid en
Gezondheid
NIP
94
94

Psychologische

9463 Master

SKJ als Master

zorgverleners

pedagoog

Pedagoog

Psychologische

9464 Jeugd-

SKJ als Jeugd- en

Jeugd- en

zorgverleners

en

gezinsprofessional/

gezinsprofessional

gezinprofessio

Jeugdzorgwerker

nal
94

Psychologische

9465 Kinder-

SKJ als kinder- en

Kinder- en

zorgverleners

en

jeugdpsycholoog

jeugdzorgpsycholoog

jeugdpsychol
oog
94

Psychologische

9466

SKJ als postmaster

Postmaster

zorgverleners

Postmaster

orthopedagoog

orthopedagoog

orthopedago
og
Opmerking

De psychologische zorgverlener kan onder meerdere kwalificaties (specialisaties) worden
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vastgelegd in het AGB-register. Hierdoor wordt er per psychologische zorgverlener één AGB-code
uitgegeven.
Voor de kwalificatie 9462 is afgesproken alleen de zorgaanbieders te registreren waarbij enkele
deze kwalificatie van toepassing is. Er worden geen combinatiekwalificaties / verbijzonderingen
met deze kwalificatie aangemaakt of vastgelegd.
Bij dit overzicht zijn de verschillende combinatieverbijzonderingen niet meegenomen. De
combinatieverbijzonderingen zullen in het vernieuwde AGB-register niet meer worden
weergegeven. Alleen in de AGB Uniformbestanden (FAGBU) zullen deze gegevens nog zichtbaar
zijn. Vanwege het gebruik in de AGB uniformbestanden zijn de combinatieverbijzonderingen als
bijlage opgenomen.

Criteria Orthopedagogie Overige
Indien de zorgverlener niet is ingeschreven in het register van het NVO dient hij een diploma of
verklaring/certificaat in te sturen dat aantoont dat hij bevoegd is als Orthopedagoog. Dit zijn de
volgende:
 Master Pedagogische Wetenschappen (behaald tussen 01-09-1982 en 31-08-1989); hoofdvak
Klinische Pedagogiek
 Master Pedagogie met afstudeerrichting Orthopedagogiek (als
vakonderdeel/afstudeerrichting)
 Verklaring Examencommissie Pedagogische Wetenschappen met de afstudeerrichting
Orthopedagogiek (evt. als Master Diplomasupplement Europese Commissie model)
 Een LOGO-verklaring van het Academisch Centrum SW RU Spon-Postdoctorale Opleidingen
met de afstudeerrichting Orthopedagogiek
 Diploma VU pedagogische wetenschappen 1992 (speciale pedagogiek(=orthopedagogiek))
 Er wordt alleen een AGB-code uitgegeven aan afgestudeerde Pedagogen die het
Orthopedagogisch specialisme als (klinische) afstudeerrichting hebben afgerond.


(Rijks)Universiteit Utrecht:

o Master Pedagogische Wetenschappen (behaald tussen 1982-1990); hoofdvak Klinische
Pedagogiek
o Master Pedagogie met afstudeerrichting Orthopedagogiek (als
vakonderdeel/afstudeerrichting)
o Verklaring examenregister
o Verklaring (ortho)pedagogische diagnostiek


(Vrije) Universiteit Amsterdam:

o Master Pedagogie met afstudeerrichting Orthopedagogiek (als
vakonderdeel/afstudeerrichting)
o Verklaring Examencommissie Pedagogische Wetenschappen VU; afstudeervariant
Orthopedagogiek
o Verklaring (ortho)pedagogische diagnostiek


(Rijks)Universiteit Leiden:
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o Master Pedagogie met differentiatie Orthopedagogiek (als
vakonderdeel/afstudeerrichting)
o Verklaring Examencommissie Pedagogische Wetenschappen Universiteit Leiden;
afstudeerrichting Orthopedagogiek
o Verklaring (ortho)pedagogische diagnostiek


RUG RijksUniversiteit Groningen:

o Master Pedagogie met afstudeerrichting Orthopedagogiek (als
vakonderdeel/afstudeerrichting)
o Verklaring vooropleidingsvakken Examencommissie Pedagogiek & Onderwijskunde; richting
Pedagogische Wetenschappen; afstudeerrichting Onderwijskunde
o Verklaring (ortho)pedagogische diagnostiek


Katholieke Universiteit Nijmegen:

o Master Pedagogie met afstudeerrichting Orthopedagogiek (als
vakonderdeel/afstudeerrichting)
o Verklaring (ortho)pedagogische diagnostiek


Radboud Universiteit Nijmegen:

o Master Pedagogie met afstudeerrichting Orthopedagogiek (als
vakonderdeel/afstudeerrichting)
o Verklaring Examencommissie Pedagogische Wetenschappen Radboud Universiteit;
afstudeerrichting Orthopedagogiek
o Verklaring; voldaan aan de eisen van de registratie als Basisorthopedagoog NVO
o Verklaring (ortho)pedagogische diagnostiek
 Academisch Centrum SW RU Spon-Postdoctorale Opleidingen (PDO-GGZ Utrecht, RUG,
Universiteit Nijmegen, RINO Zuid-Nederland):
LOGO-verklaring Pedagogische Wetenschappen

5.24. Pedicuren (96)
Een pedicure is een zorgverlener die een opleiding tot pedicure heeft afgerond.
Toekenningscriterium
Code

ZVL-soort

Kwalificatie code

Soort criterium

96

Pedicuren

9601 Pedicure

Inschrijving Kwaliteitsregister Pedicure

Basis

Specialisatie
Pedicure

of Diploma:
 Branchediploma
Hoofdbedrijfschap Ambachten
Diploma Pedicure
 TCI St. Toets Centrum Intereducatief
Diploma Pedicure (Crebo Brinnr
27RA)
 K O C Nederland (Crebo 10505
Brinnr 16QY) / Capabel Examens
Certificaten Pedicure
 SEPVO Vakdiploma voor het
Voetverzorgingsbedrijf (tot 2003
daarna KOC)
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Code

ZVL-soort

Kwalificatie code

Soort criterium
 Instituut Philyra Diploma Pedicure
 Gildeopleidingen Diploma
Pedicure
 Examen Platvorm Pedicure (Inst.
Pediroda) Diploma Pedicure
 KOC Nederland - Zadkine Diploma
Pedicure
 ROC ASA Diploma/getuigschrift
Pedicure
 ROC Midden-Nederland
Diploma/getuigschrift Pedicure
 Vakdiploma Algemeen LOPZ


Diploma/registratie LOPZ



Diploma/registratie Stipezo

Basis

Specialisatie

Pedicure

Reumatische

(Propedeuses worden afgewezen)


Bravo geregistreerd
branchediploma Pedicure

96

Pedicuren

9602 Specialisatie



Beroepsvereniging

Reumatische Voet



Registratie in KRP als Medisch

voet

Pedicure of pedicure Reumatische
Voet

-

-

-

96

Pedicuren

Diploma:
Capabel - * Resultatenoverzichten
Diabetes en Reuma zijn akkoord!
K O C Nederland (Crebo) DV/RV
Academie Louman; uitslag theorieexamen MP (geldend voor RV+DV
!)
IMKO-opleidingen voetverzorging
bij Diabetes/Reumatische Voet
Examen Platvorm Pedicure (Inst.
Pediroda) DV/RV
Instituut Philyra Diploma Pedicure
DV/RV
specifiek voor diabetische Examen
Platvorm Pedicure (Inst. Pediroda)
Certificaat DV
Havenco diabetische voet
(Stipezo) Opleidings instituut
Fisscher van Gelder - Certificaat
Diabetische Voet

9603 Specialisatie



Beroepsvereniging

Diabetische Voet



Registratie in KRP als Medisch

Pedicure

Diabetische
voet

Pedicure of pedicure Diabetische
Voet

-

Diploma:
Capabel - * Resultatenoverzichten
Diabetes en Reuma zijn accoord!
K O C Nederland (Crebo) DV/RV
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Code

ZVL-soort

Kwalificatie code

Soort criterium
Academie Louman; uitslag theorieexamen MP (geldend voor RV+DV
!)
IMKO-opleidingen voetverzorging
bij Diabetes/Reumatische Voet
Examen Platvorm Pedicure (Inst.
Pediroda) DV/RV
Instituut Philyra Diploma Pedicure
DV/RV
specifiek voor diabetische Examen
Platvorm Pedicure (Inst. Pediroda)
Certificaat DV
Havenco diabetische voet
-

Basis

Specialisatie

Pedicure

Medisch

(Stipezo) Opleidings instituut
Fisscher van Gelder - Certificaat
Diabetische Voet

96

Pedicuren

9605 Specialisatie

Beroepsvereniging of kwaliteitsregister

Medische

of Diploma:
 Diploma/Uittreksel diplomaregister
van de DUO [Dienst Uitvoering
Onderwijs]
 Exuive Examens Uiterlijke Verzorging
Medisch Pedicure
 Leeuwenborgh Medisch Pedicure
 Summa College Uiterlijke
Verzorging Medisch Pedicure
 SBBO Diploma Medisch Pedicure
 Amice Opleidingscentrum Diploma
Medisch Pedicure
 Hoofdbedrijfschap Ambachten
Diploma Medisch Pedicure
 CvAE (Centrum voor
Ambachtseconomie) (TCI) - Exuive
Examens Uiterlijke Verzorging
 RijnIJssel Medisch Pedicure
(Economie & Uiterlijke
Verzorging/KOC) Capabel

pedicure

pedicure10

 Lid NMMV (Nederlandse
Maatschappij Medisch
Voetzorgverleners)
 Kwaliteitsregister (KMV)
 Bravo geregistreerd
branchediploma Medisch
Pedicure
96

Pedicuren

9606 Pedicure in

Beroepsvereniging of kwaliteitsregister

de zorg

of diploma:

Pedicure

Pedicure in
de zorg

Medisch pedicure gaat in de komende periode de losse kwalificaties Reumatische Voet
en Diabetische voet vervangen.
10
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Code

ZVL-soort

Kwalificatie code

Soort criterium
 Diploma/registratie Pedicure in de
Zorg


Vakdiploma Algemeen LOPZ



Diploma/registratie LOPZ



Diploma/registratie Stipezo

Basis

Specialisatie

Pedicure

Registerpedi

(Propedeuses worden afgewezen)
96

Pedicuren

96

Pedicuren

9607

Diploma register pedicure of

Registerpedicure

Beroepsvereniging of kwaliteitsregister

9608 Paramedisch

Lidmaatschap Stipezo

Chiropodist

Diploma:

cure
Pedicure

Paramedisch
Chiropodist

 Diploma Paramedisch
Chiropodist ProVoet
 Opleidingsschool voor
Paramedische beroepen
Diploma Paramedisch
Chiropodist
 Stipezo Diploma Paramedisch
Chiropodist Stipezo
96

Pedicuren

9609 Specialist

Beroepsvereniging of kwaliteitsregister:

Risicovoet



KRP pedicure, risicovoet



LOPZ/Provoet pedicure, risicovoet

Pedicure

Risicovoet

Bij dit overzicht zijn de verschillende combinatieverbijzonderingen niet meegenomen. De
combinatieverbijzonderingen zullen in het vernieuwde AGB-register niet meer worden
weergegeven. Alleen in de AGB Uniformbestanden (FAGBU) zullen deze gegevens nog zichtbaar
zijn. Vanwege het gebruik in de AGB uniformbestanden zijn de combinatieverbijzonderingen als
bijlage opgenomen.
Beroepsverenigingen:
 Provoet
 LOPZ
 Stipezo
Kwaliteitsregister:
 Procert

5.25. Waarneming
Het is mogelijk om zorgaanbieders in AGB te registreren die zich alleen bezighouden met
waarneming. Voor registratie van deze zorgaanbieders (hoofdzakelijk huisartsen) gelden de
volgende regels:
- De zorgverlener dient aan minimaal 1 praktijk te zijn gekoppeld met de status "waarnemer"
- Er wordt geen eigen praktijk geregistreerd bij de waarnemende zorgverlener.
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-

Indien de zorgverlener niet actief waarneemt in een praktijk (geen actieve relaties), zal de
persoonlijke AGB-code worden beëindigd.

5.26. WMO
Met ingang van 1 januari zal de WMO gaan veranderen. Gemeenten en zorgverzekeraars gaan
hierin een grote rol spelen. Voor de verwerking van de declaraties wordt aangesloten op
bestaande structuren en registers. Dat betekent dat aanbieders binnen de WMO ook een AGBcode moeten gaan gebruiken.
De volgende situaties kunnen zich voordoen:
- De aanbieder is een zorgaanbieder en heeft al een AGB-code
- De aanbieder is geen zorgaanbieder. Hij heeft dus ook (nog) geen AGB-code.
Voor de zorgaanbieders die al een AGB-code hebben zijn er 2 opties:
- Zij gaan de betreffende AGB-code (ook) gebruiken voor de WMO. In deze situatie kunnen de
aanbieders een erkenning laten vastleggen in het AGB-register. Het betreft de erkenning:
"aanbieder WMO".
- Zij hebben al een AGB-code, maar willen deze niet gebruiken voor de WMO.
In deze situatie kunnen zij middels een aanvraagformulier een nieuwe AGB-code aanvragen. Het
aanvraagformulier is terug te vinden op www.agbcode.nl. Deze extra AGB-code zal worden
geregistreerd onder de declaranten (98).
Uitzondering zijn de rechtspersonen (17) en ZZP'ers (91). Voor deze partijen geldt dat als zij WMO
aanbieden, dat er een nieuwe (98) code aangevraagd dient te worden.

5.27. Jeugdwet
Met ingang van 1 januari 2015 zal ook de jeugdwet in nieuwe vorm van kracht worden. Ook hier is
herkenning van de zorgaanbieders van belang en zal in AGB een aanvullend kenmerk worden
vastgelegd.
In tegenstelling tot de WMO is het voor de aanbieders van de jeugdwet niet mogelijk om een
aparte AGB-code aan te vragen binnen de groep declaranten (98).
Bij deze regeling wordt ervan uitgegaan dat dit alleen door zorgaanbieders mag worden. Als er
een nieuwe AGB-code nodig is omdat deze zorgaanbieder nog niet eerder actief was of nog
geen code heeft, dan dient er een code te worden aangevraagd binnen de beroepsgroep
waarvoor hij de opleiding heeft gevolgd. Bijvoorbeeld huisarts of psycholoog.
Bij de betreffende AGB-code zal aanvullende een erkenning worden vastgelegd. Het betreft de
erkenning : "aanbieder jeugdwet"
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6. Koppelingen met externe registers
Voor de verwerking van gegevens in het huidige AGB-register wordt op dit moment al gebruik
gemaakt van een drietal koppelingen:
- Postcodetabel;
- BIG-register;
- KvK register.
Deze externe bronnen dragen bij aan de kwaliteit van de gegevens in AGB. De postcodetabel
wordt gebruikt bij verificatie van adresgegevens. Het BIG-register dient voor de controle van de
bevoegdheid van zorgaanbieders met een BIG-registratie. De KvK registratie wordt gebruikt bij het
verifiëren van een vestiging of onderneming binnen de kamer van koophandel.
Daarnaast worden er afspraken gemaakt met branche- en beroepsverenigingen over de
koppeling met het AGB-register.

6.1. Postcodetabel
Het huidige AGB-register is gekoppeld aan de postcodetabel van Cendris. Bij het invoeren van
een nieuwe AGB-code wordt het adres verrijkt via de postcodetabel (combinatie postcode en
huisnummer geeft het volledige adres). Elke maand wordt een update van deze postcodetabel
ingelezen.
Na deze update wordt een vergelijk gemaakt met de bestaande registraties, daaruit volgen
postcodes die niet meer kloppen. Deze worden handmatig uitgezocht eventueel in overleg met
de houder van de AGB-code.
Buitenlandse adressen kunnen net als in de huidige situatie vrij worden ingevoerd, nadat een
ander land als Nederland is geselecteerd. Inbegrepen is een controle op het format van
buitenlandse postcodes van de landen België, Denemarken, Duitsland en Spanje.
Gewenste situatie

Gebleken is dat de postcodetabel niet helemaal sluitend is in combinatie met wijknummers en
niet altijd up-to-date bij nieuwe (of toekomstige) postcodes. Vanuit ZN / COZ is er een initiatief om
de kwaliteit van de postcodetabel te verbeteren. Op het moment dat deze kwaliteitsverbetering
concreet wordt, zal het nieuwe AGB-register hierop aansluiten. Voor nu valt het buiten de scope
van het project.
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6.2. BIG-Register
Het huidige AGB-register is gekoppeld aan de BIG-registratie. Bij het invoeren van een nieuwe
AGB-code (of bij bestaande AGB-codes via een aparte aanvraag) wordt het bestaan van het
BIG-nummer geverifieerd bij het BIG-register, de terugkoppeling bevat beperkte gegevens vanuit
het BIG-Register over de zorgverlener. Wel worden de basisregistratie en de specialisatie(s)
weergegeven.
Aanvraag nieuwe AGB
De koppeling met het BIG-register is inhoudelijk uitgebreid. Als bij verificatie van het BIG-nummer
blijkt dat het bestaat ontvangt Vektis de volgende gegevens:
 Geboortenaam;
 Geboortevoorvoegsels;
 Voorletters;
 Startdatum;
 Einddatum;
 Status (type limitation);
 Judgement Provision (schorsing, boete, e.d.).
Status limitation wordt alleen gevuld bij zorgverleners uit het buitenland, waarbij dan wordt
aangegeven of er clausules zijn. Deze clausules zullen per individueel geval door Vektis telefonisch
moeten worden uitgevraagd bij het BIG-register.
Verwerken mutaties

Op dit moment is het mogelijk op aanvraag geautomatiseerd een periodieke validatie uit te
voeren van alle BIG-registraties om van daaruit de mutaties te verwerken. In de
geautomatiseerde constructie wordt het volledige AGB bestand uitgewisseld om de validatie uit
te voeren. Daarnaast worden vanaf december 2013 de bevoegdheidsbeperkende maatregelen
dagelijks vanuit het BIG-register via e-mail doorgegeven aan Vektis.
Gewenste situatie

Het is wenselijk de dagelijks te ontvangen bevoegdheidsbeperkende maatregelen op een
specifiek BIG-geregistreerde zorgverlener geautomatiseerd kunnen verwerken. Op basis van deze
informatie kunnen we matchen op welke AGB-code dit betrekking heeft en een reguliere
aanvraag uitvoeren, waarna de actuele status geregistreerd kan worden in het nieuwe AGBregister. De uiteindelijke geautomatiseerde signalering vanuit het BIG-register wordt nog niet
ondersteund.
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6.3. Nederlands Handelsregister
Bij de aanvraag van een onderneming wordt het KvK-nummer gekoppeld met het LRZA. Hiervan zijn nog niet
alle KvK-nummers gekoppeld. Dit komt met name door de vastleggen van de Leveranciers Hulpmiddelen en
de WLZ Instellingen.

Van sommige partijen hebben we nog niet de beschikking over het KvK-nummer. Met het
Handelsregister hebben we bestanden vergeleken waarbij de één op één match moeilijk
realiseerbaar is. Wel kunnen we op basis van deze bestanden de initiële vulling uitvoeren met
behulp van een extra check met een overzicht van VECOZO. Bij de uitgifte van certificaten
vraagt VECOZO ook het KvK-nummer op en koppelt deze vervolgens aan de betreffende AGBcode.
Bij nieuwe invoer vindt verificatie plaats en uitwisseling van extra aanvullende informatie. Op dit
moment vragen we om een kopie van het uittreksel waarbij we handmatig ook een verificatie
(kunnen) uitvoeren. In de gewenste situatie zal de kopie dan niet meer nodig hoeven zijn en kan
op basis van het aangeleverde KvK-nummer de informatie geautomatiseerd worden opgehaald
uit het Handelsregister.
Vanaf 1 juli 2013 altijd gevraagd een kopie van een uittreksel van het KvK mee te sturen. Het KvKnummer wordt verwerkt bij de invoer en zal na realisatie van de geautomatiseerde koppeling
geverifieerd kunnen worden bij het Handelsregister. Dit KvK-nummer is altijd leidend in de
gegevensuitwisseling. In eerste instantie zal Vektis ontbrekende gegevens in het AGB-register
aanvullen met de informatie die wordt verkregen vanuit het Handelsregister.
Voor het initieel vullen van de KvK gegevens is er een analyse gedaan voor de verschillen. Bij het
vergelijken van de gegevens in het bestand van het Handelsregister en het AGB-register bleken
grote verschillen aanwezig te zijn, waarbij meer nevenvestigingen in het AGB-register staan
vermeld als in het Handelsregister. In deze gevallen wordt contact opgenomen met de
onderneming om vast te stellen wat de juiste situatie is. Het aangeleverde uittreksel is hierbij
leidend. De bron wordt niet overruled, maar conform besluit werkgroep wordt de registratie in
AGB aangevuld en/of verbeterd om hem in overeenstemming te brengen met de bron.
Gewenste situatie

Er wordt dagelijks vanuit het Handelsregister informatie wordt verstrekt op welke KvK-nummers een
mutatie plaats heeft gevonden. Op basis van deze informatie wordt de match gemaakt op welke
AGB-code dit betrekking heeft en het reguliere proces uitgevoerd. Hierna wordt de actuele status
geregistreerd in het AGB-register.
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6.4. Kwaliteitsregisters / beroepsverenigingen
Bij elke nieuwe aanvraag van een AGB-code wordt de erkenning vastgelegd in het nieuwe AGBregister.
Om ook van alle bestaande AGB-codes de erkenningen vastgelegd te krijgen worden de
verschillende beheerders van kwaliteitsregisters en/of beroepsverenigingen benaderd om een
geautomatiseerde koppeling te realiseren. Bij uitwisseling van de gegevens zullen BIG-nummer
en/of AGB-code de unieke sleutel(s) zijn.
We onderscheiden daarbij:
 Het toevoegen van de erkenningen op ons huidige bestand met AGB-codes;
 De registratie van de erkenning bij nieuwe invoer en/of mutatie.
Bij ontvangst van de noodzakelijke gegevens in één bestand van het betreffende
kwaliteitsregister en/of beroepsvereniging, zullen alle erkenningen op ons huidige bestand AGBcodes worden toegevoegd.
Het doel is uiteindelijk natuurlijk alle erkenningen in het AGB-register te hebben opgenomen, maar
dit is mede afhankelijk van de mogelijkheden van het betreffende kwaliteitsregister en/of
beroepsvereniging.
Na de initiële vulling zoals hierboven beschreven zullen er met de verschillende partijen afspraken
gemaakt worden om te komen tot een structurele uitwisseling van informatie om de actualiteit
van de erkenningen geregistreerd bij de diverse zorgpartijen te waarborgen.
De uitwisseling zal plaatsvinden op basis van een maandelijkse, kwartaal of halfjaarlijkse update
van de informatie.
Deze frequentie wordt bepaald door de grootte van het kwaliteitsregister en/of
beroepsvereniging en de frequentie waarop mutaties plaatsvinden.
Ook is het mogelijk te komen tot een combinatie van afspraken, bijvoorbeeld maandelijks een
mutatieoverzicht van het kwaliteitsregister naar Vektis en halfjaarlijks een registratieoverzicht naar
het kwaliteitsregister ter controle.
Het kan zijn dat een beroepsvereniging nog niet is opgenomen als erkende beroepsvereniging.
Om ervoor te zorgen dat de beroepsverenging toegevoegd wordt aan de gegevens, maakt
Vektis gebruik van een wijzigingenprocedure.
Meer informatie over de wijzigingenprocedure vind u op de website
(http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/wijzigingen/agb-ifmtog)
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6.5 Wijzigen en vervangen van Kwalificatiecodes en Erkenningcodes.
Voor Kwalificaties gelden onderstaande regels:
-

-

-

Bij wijzigingen betreffende tikfouten en/of spellingsfouten in de Kwalificatienaam wordt dit
zonder RfC of verdere melding aangepast in de codelijsten. De kwalificatie-ID blijft
ongewijzigd.
Het laten vervallen van een bestaande Kwalificatie-ID of het toevoegen van een nieuwe
Kwalificatie-ID gaat altijd via een RfC.
De inhoudelijke betekenis van de Kwalificatienaam van een bestaande kwalificatie-ID
verandert niet. Wanneer er behoefte is aan een andere betekenis dan die van de
bestaande kwalificatie-ID’s, zal er een nieuwe kwalificatie-ID worden toegevoegd via een
RfC.
Een aanpassing van de kwalificatienaam van een bestaande kwalificatie-ID is wél
mogelijk wanneer het gaat om een naamswijziging waarbij de inhoudelijke betekenis
dezelfde blijft. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om verouderd taalgebruik. Hier over zal in
de meeste gevallen alleen een notitie aan de leden van de AcW gestuurd worden,
aangezien niet de verwachting is dat hier reden is voor discussie.

Voor Erkenningen gelden onderstaande regels:
-

-

-

-

-

Bij wijzigingen betreffende tikfouten en/of spellingsfouten in Erkenningnaam,
Erkenningverlener of Erkenningomschrijving wordt dit zonder RfC of verdere melding
aangepast in de codelijsten. De Erkenning-ID blijft ongewijzigd.
Het laten vervallen van een bestaande Erkenning-ID of het toevoegen van een nieuwe
Erkenning-ID gaat altijd via een RfC.
De inhoudelijke betekenis van de Erkenningnaam, Erkenningverlener of
Erkenningomschrijving van een bestaande Erkenning-ID verandert niet. Wanneer er
behoefte is aan een andere betekenis dan die van de bestaande erkenning-ID’s, zal er
een nieuwe erkenning-ID worden toegevoegd.
Hierbij kan het ofwel gaan om het toevoegen van een nieuwe Erkenningverlener, ofwel
om het uitsplitsen of uitbreiden naar meerdere erkenningen van dezelfde
Erkenningverlener. Bij een uitsplitsing komt de oorspronkelijke (algemene) erkenning-ID te
vervallen volgens de afspraken gemaakt in RfC AGB19003 Proces bronstructuur
erkenningverleners.
Voor dergelijke wijzigingen zal altijd een RfC worden opgesteld.
Een aanpassing van de naam van de Erkenningverlener is wél mogelijk wanneer het gaat
om een naamswijziging waarbij de inhoudelijke betekenis en organisatie dezelfde blijft. Dit
leidt dus niet tot een nieuwe Erkenning-ID.
Hiervoor zal in nagenoeg alle gevallen een RfC worden opgesteld, aangezien dergelijke
naamswijzigingen doorgaans leiden tot meerdere wijzigingen bij het overnemen van de
erkenningenstructuur zoals deze wordt gehanteerd bij de erkenningverlener.

154/155
Document AGB-register – juni 2020 Versie 2.0

7. Privacy
In het vernieuwde AGB-register worden meer gegevens van zorgpartijen vastgelegd dan in het
huidige AGB-register. Gebaseerd op deze veranderende vastlegging zijn de Algemene
Voorwaarden AGB-register Vektis C.V. - Zorgpartij (verder Algemene Voorwaarden) van
toepassing waarmee duidelijk wordt wat de rechten en plichten over en weer zijn.
Deze Algemene Voorwaarden worden vermeld op de site www.agbcode.nl.

7.1. Doelomschrijving gebruik AGB-register
AGB is een registratie waarin informatiegegevens van zorgpartijen staan geregistreerd. Het kan
daarbij gaan om zowel natuurlijke personen als om organisaties (bijvoorbeeld ziekenhuizen en
praktijken). De gegevens zijn voorzien van een unieke codering: AGB-code.
De gegevens van de zorgpartijen in het AGB-register dienen de zorgverzekeraars en de gehele
zorgsector te blijven ondersteunen bij de uitvoering van hun bedrijfsprocessen, met name:
- Zorginkoop (selecteren van zorg t.b.v. het contracteren);
- Zorgtoewijzing (machtigen, indicatiestelling);
- Declaratieverwerking;
- Het gidsen naar zorg (Informatieverstrekking zoals openingstijden, webadressen, enzovoort
en zorgbemiddeling voor verzekerden);
- Ondersteunend voor (schade) analyses in zorgprocessen op basis van AGB-codes;
- Ondersteunend voor statistische en onderzoeksdoeleinden;
- Niet-commerciële informatievoorziening via mailings.

7.2. Registreren in AGB-register
De zorgpartij gaat door het formulier te ondertekenen ermee akkoord dat:
- De opgegeven gegevens in het AGB-register worden opgeslagen;
- De gegevens worden (beperkt) beschikbaar gesteld aan organisaties binnen de zorg ter
ondersteuning van hun interne bedrijfsprocessen;
- De opgegeven gegevens in een beperkte set gepubliceerd worden in de AGB
Webzoeker (www.agbcode.nl);
- Gegevens die relevant zijn voor de zorgverzekeraars en zorginstanties gepubliceerd
worden op hun websites ten behoeve van het gidsproces.
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