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1. Inleiding 

Dit document beschrijft de bedrijfsregels die zijn geïmplementeerd voor het AGB-register. Daarnaast is er een 

hoofdstuk gewijd aan de beheersmaatregelen voor het AGB-register, voor zover nog niet opgenomen in het 

Beheer- en onderhouddocument.  

Vektis neemt de beheersmaatregelen over in het Beheer- en onderhouddocument na beoordeling door de 

leden van het externe backlogoverleg. De beheersmaatregelen zullen dan niet langer onderdeel zijn van  dit 

document, dit bevat alleen de bedrijfsregels.  

Het is een dynamisch document dat zal worden geüpdatet op het moment dat er nieuwe bedrijfsregels bij 

komen of wanneer bedrijfsregels wijzigen.  

 

Opgemerkt wordt dat de bedrijfsregels de situatie beschrijven zoals die nu wordt toegepast op nieuwe 

registraties en wijzigingen. Tijdens de migratie zijn er echter situaties ontstaan die niet  voldoen aan de huidige 

bedrijfsregels. Vektis werkt continue aan het verbeteren van de kwaliteit van de data en corrigeert deze 

migratie-issues stapsgewijs. Vektis heeft als doel elke registratie te laten aansluiten op de geldende 

bedrijfsregels en beheersmaatregelen. 

 

De opbouw van het document is als volgt: 

In hoofdstuk 2 worden de bedrijfsregels beschreven. Hierin zijn verwijzingen naar codelijsten opgenomen. 

Informatie over de codelijsten is opgenomen in bijlage 1. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de beheersmaatregelen die zijn afgesproken. Daarin wordt verwezen naar bijlage 2 een 

conceptoverzicht van de grondslagen voor instellingen. 
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2. Bedrijfsregels 

2.1 Inleiding 

De bedrijfsregels zorgen ervoor dat de gegevens in de database consistent blijven. De bedrijfsregels worden 

zoveel mogelijk ingezet bij invoer (beheerapplicatie binnen Vektis) of op webserviceniveau (met name bij de 

externe bronnen). Controle bij de invoer wordt geregeld door het aanbieden van specifieke 

keuzemogelijkheden, in de vorm van een dropdownbox of het aanbieden van defaultwaarden. Ingewikkelder 

regels zijn geïmplementeerd door middel van validators (elementen die de waarde valideren).  

 

2.2 Algemeen 

2.2.1 Koppeling met authentieke bronnen 

De AGB-code in combinatie met het zorgpartijtype of het zorgpartijID vormt de identificerende sleutel in de 

uitwisseling met externe bronnen (zoals het Handelsregister, het BIG- register, kwaliteitsregisters, 

beroepsorganisaties).  

 

Wanneer een externe bron AGB-gegevens ophaalt bij Vektis om deze te kunnen bijwerken wordt er door 

Vektis, op het moment dat de externe bron dit doet, een sleutel (op basis van een combinatie van 

sleutelvelden binnen een record) meegegeven. Deze sleutel wordt gebruikt om de update te controleren en te 

kunnen verwerken. Wanneer door verkeerd werkende software of de externe bron 1 van de sleutelvelden 

wordt veranderd, wordt dit gedetecteerd en kan de update niet worden verwerkt. 

 

De externe bron kan alleen met Vektis communiceren via een beveiligde koppeling waarmee identificatie en 

authenticatie is geborgd. 

Wanneer de update die door de externe bron wordt aangeboden niet kan worden verwerkt krijgt de externe 

partij hiervan een foutbericht: 

 Sleutelvelden zijn gewijzigd  (foutcode 101) 

 Elke update op een vervallen record geeft een fout (foutcode 210) 

 

2.2.2 Controle bij wijzigingen 

Wanneer een set gegevens wordt aangeboden aan de database van AGB wordt de mutatiedatum van deze 

set vergeleken met de mutatiedatum in de database. Dit om te voorkomen dat een mutatie van een andere 

partij ongedaan gemaakt wordt. Wanneer de mutatiedatum van de database recenter is dan de mutatiedatum 

van de set gegevens wordt een foutcode gegenereerd (foutcode 216) en wordt de mutatie niet verwerkt. De 

partij die de set gegevens heeft aangeboden moet eerst een nieuwe versie van het record ophalen om te 

controleren of de mutatie nog moet worden verwerkt. 

 

2.2.3 Controle bepalen ingangsdatum 

Randvoorwaardelijk voor het toekennen van een AGB-code is: 

- de datum ingang van de AGB-code mag niet liggen voor de datum aanvang van de erkenning 

- de datum aanvang van een relatie mag niet liggen voor de datum aanvang van de AGB-code van de 

partijen die de relatie aangaan. 

- de datum aanvang kwalificatie mag niet liggen voor de datum aanvang van de erkenning. 
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- de datum einde van een gegeven mag niet liggen voor de datum aanvang van het gegeven. 

 

2.3 Op veldtype 

Het betreft hier bedrijfsregels die betrekking hebben op velden die vaker voorkomen in de database of die 

betrekking hebben op meerdere type velden. 

 

Algemeen 

Bij het invullen of wijzigen van AGB-gegevens moeten een aantal velden verplicht gevuld zijn.  

Het betreft de volgende velden: 

 Onderneming: 

 Basisgegevens: naam, gegevens openbaar, datum akkoord algemene voorwaarden. 

 AGB-code: (voordat de AGB-code aangemaakt kan worden moet de zorgsoort bepaald zijn, bij de 

beoordeling van de aanvraag), datum aanvang, beheerder (meestal Vektis, soms een 

zorgkantoor) 

 Kwalificatie: kwalificatiecode, status, datum aanvang. 

 Erkenning: erkenningnaam, referentienummer, status, datum behaald, datum aanvang. 

 Relaties: er moet een relatie met een vestiging gelegd worden. 

 Adres: correspondentieadres moet gevuld zijn. 

 Vestiging: 

 Basisgegevens: naam, datum aanvang, gegevens openbaar, datum akkoord algemene 

voorwaarden. 

 AGB-code: zorgsoort, datum aanvang, beheerder. 

 Kwalificatie: kwalificatiecode, status, datum aanvang. 

 Erkenning: erkenningnaam, referentienummer, status, datum behaald, datum aanvang. 

 relatie: er moet minimaal 1 relatie met een zorgverlener zijn (tenzij anders aangegeven voor de 

betreffende zorgsoort). 

 Adres: bezoekadres. 

 Zorgverlener: 

 Basisgegevens: achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, gegevens openbaar, datum 

akkoord algemene voorwaarden. 

 AGB-code: (voordat de AGB-code aangemaakt kan worden moet de zorgsoort bepaald zijn, bij de 

beoordeling van de aanvraag), datum aanvang. 

 Kwalificatie: kwalificatiecode, status, datum aanvang. 

 Erkenning: erkenningnaam, referentienummer, status, datum behaald, datum aanvang. 

 Relatie: er moet minimaal 1 relatie met een vestiging zijn. 

 Adres: correspondentieadres. 

Alle overige gegevens zijn niet verplicht bij de AGB-code. 

 

Alle velden zijn alfanumeriek, tenzij anders aangegeven. Een veld verplicht veld mag niet leeg zijn. Voordat de 

lengte van een veld wordt geëvalueerd worden eerst links en rechts de spaties weggehaald. 

 

Formaat telefoon/faxnummer 

Een telefoon/faxnummer heeft het volgende formaat: 

• Binnenlands telefoonnummer/faxnummer: 

o Bevat (op verbindingsstreepje na) alleen numerieke waarden 
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o Als het nummer begint met 0800 of 0900 wordt het gevolgd door minimaal 4 cijfers, maximaal 

7 cijfers, 

o Anders is het nummer opgebouwd uit 10 cijfers 

• Buitenlands telefoonnummer/faxnummer: 

o Begint met 00 gevolgd door minimaal 8 cijfers 

 

Datums 

Alle datumvelden moeten een geldige datum bevatten. Onder ‘geldige datum’ wordt een bestaande datum 

verstaan: datums als 29-02-1991 of 32-01-2009 worden afgekeurd. Alle datums zijn op of na 01-01-1850. 

In entiteiten waar de gebruiker zowel datum aanvang als datum einde kan opgeven geldt de regel dat –indien 

ingevuld- de datum einde later dan of gelijk aan de datum aanvang moet zijn. 

In het oude AGB-register waren datumvelden opgenomen met de waarde 01-01-1901, omdat in het verleden 

wanneer bijvoorbeeld de datum aanvang onbekend was de waarde 01-01-1901 werd gekozen. In de migratie 

zijn deze waarden overgenomen. Deze waarde wordt op dit moment niet meer geïntroduceerd en waar 

mogelijk wordt het gecorrigeerd naar de correcte waarde. 

 

Gebruiker 

Ter identificatie van de bron die de mutatie heeft doorgevoerd wordt in de interne database het veld gebruiker 

ingevuld bij verwerking van de mutatie. Dit kan een medewerker of een externe bron zijn. Hiermee is 

herkenbaar wie de wijziging heeft uitgevoerd en op welk moment. 

 

Controle referentienummer erkenning 

Wanneer een erkenning wordt geregistreerd op basis van een externe bron wordt het referentienummer 

gecontroleerd op juistheid en actualiteit. Voorbeelden hiervan zijn het BIG-nummer en handelsregisternummer. 

Wanneer een registratie niet meer actueel is bij de bron, wordt de erkenning gesloten en, indien er geen 

andere actuele erkenningen zijn die leiden tot de vastgelegde kwalificatie(s), worden kwalificatie en AGB-code 

voorzien van een einddatum. 

Wanneer het referentienummer niet correct is bij invoer wordt de registratie niet verwerkt. 

 

Adressen 

Adressen binnen Nederland worden bij invoer gevalideerd op postcode en huisnummer. De straat en 

woonplaats wordt door het systeem ingevuld. Daarbij wordt de NEN-norm gehanteerd. Er wordt gebruik 

gemaakt van de postcodetabel van Cendris voor het valideren van het adres. 

 

2.4 Uitgewerkte algemene bedrijfsregels 

2.4.1 Algemene gegevens 

Naam bedrijfsregel Betekenis 

AC001 Waarde zorgsoort moet geldig zijn voor zorgpartijtype. 

AC002 AGB-code moet uniek zijn, dat wil zeggen dezelfde AGB-code mag niet uitgegeven worden bij 

verschillende zorgtypes (ondernemingen en zorgverleners), om verwarring te voorkomen. Dit 

geldt binnen één zorgsoort. 

AC003 AGB-code is de uniek identificerende sleutel. 

AC004 Waarde beheerder moet voorkomen in codelijst AGB018. 

AC005 Reden einde verplicht indien datum einde AGB-code is ingevuld. 
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Naam bedrijfsregel Betekenis 

AC006 Waarde Reden Einde moet voorkomen in codelijst: AGB009. 

AC007 Waarde status moet voorkomen in codelijst: AGB002. 

AC008 Status moet waarde 2, 3 of 6 hebben als datum einde is gevuld (codelijst AGB002). 

AC009 Datum aanvang mag maximaal 12 maanden in de toekomst liggen. 

AC010 Datum einde mag maximaal 3 maanden in de toekomst liggen. 

AC011 Datum bevoegd mag niet in de toekomst liggen. 

AC012 Reden einde (AGB009) moet de waarden 0,1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 of 12 hebben als de 

zorgpartij een zorgverlener is. 

AC013 Reden einde (AGB009) moet de waarden 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 of 99 hebben als de 

zorgpartij een onderneming of vestiging is. 

AC015 Datum aanvang AGB-code moet groter of gelijk zijn aan datum bevoegd AGB-code. 

AC016 AGB-code is 8 posities. 

AC017 AGB-code is numerieke waarde. 

AC019 Datum einde is verplicht bij ingevoerde status (2,3 of 6 uit codelijst AGB002). 

AC021 Datum ingang van de relatie ligt op of na de datum ingang van de AGB-code. Wanneer dit niet 

zo is volgt een foutmelding. 

AC022 Datum geldigheid van bestaande gegevens ligt op of na datum ingang AGB-code. Wanneer 

dit niet het geval is volgt een foutmelding. 

AC023 Reden einde moet leeg zijn als datum einde AGB-code niet is ingevuld. 

AC024 Status (codelijst AGB002) moet waarde 1 (actief) hebben als datum einde AGB-code niet is 

ingevuld. 

AL002 De datum moet een geldige datum zijn. 

AL006 Alle ingevulde datums moet liggen op of na 01-01-1850. 

AL007 Datum Einde -indien ingevuld- is gelijk aan of groter dan de datum aanvang. 

AL010 Samenstellen veld roepnaam. 

Het database veld zorgpartij.roepnaam wordt samengesteld uit Voorletters + “ “ + 

[Voorvoegsels + “ ”] + Achternaam (tot een maximum van 150 posities) als de zorgpartij een 

zorgverlener is. 

AL012 Afsluitscenerio’s bij het invullen van een einddatum van de AGB-code van een zorgpartij. 

Wanneer een AGB-code wordt beëindigd wordt er een geautomatiseerd proces gestart om er 

voor te zorgen dat alle gegevens de juiste einddatum krijgen. De zorgpartij blijft actief, omdat 

AGB er op is ingericht dat in de toekomst meerdere AGB-codes aan 1 zorgpartij gekoppeld 

kunnen zijn. 

 

De volgende stappen worden doorlopen: 

 Alleen actieve gegevens worden geraakt. Gegevens die al een einddatum en status 

anders dan actief hebben worden niet geraakt. 

 Elk gegeven dat wordt beëindigd in dit proces wordt geregistreerd, zodat 

mutatienotificaties gestuurd kunnen worden. 

 Wanneer de status van de te  beëindigen AGB-code vervallen of invoerfout wordt, 
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Naam bedrijfsregel Betekenis 

zullen alle te beëindigen gegevens deze status ook krijgen ook als zij al als niet-

actief geregistreerd waren. 

 Indien bij de zorgverlener de reden einde ‘overleden’ is, wordt ook de zorgpartij 

gesloten. 

Relatierollen worden in dit proces ook automatisch voorzien van een einddatum. 

AL013 Elke mutatie wordt gelogd in de historie tabellen. 

ZP001 Waarde bij 'Aanmaken Zorgpartij' moet 1 of 2 zijn (AGB001). 

 

2.4.2 Zorgverlenergegevens 

Naam bedrijfsregel Betekenis 

ZV001 Waarde voorvoegsel moet voorkomen in codelijst: NAM040. 

ZV002 Waarde academische titel moet voorkomen in codelijst: AGB010. 

ZV003 Waarde adelijke titel moet voorkomen in codelijst: AGB005. 

ZV004 Bij het aanmaken van een nieuwe zorgpartij van het type zorgverlener moet de waarde 

geslacht in COD046 voorkomen. De waarde mag alleen 1 of 2 zijn. 

ZV005 Geboortedatum dient 16 jaar of langer geleden te zijn. 

ZV006 Voorletters mogen alleen bestaan uit hoofdletters (geen puntjes of spaties). 

ZV008 Waarde geboortenaam voorvoegsels moet voorkomen in codelijst: NAM040. 

 

2.4.3 Onderneminggegevens 

Naam bedrijfsregel Betekenis 

ON002 Status zorgpartij moet waarde 3 krijgen als datum uitschrijving is gevuld (codelijst AGB002). 

ON006 Waarde rechtsvorm moet voorkomen in codelijst: AGB019-VEKT. 

ON007 Waarde Landcode moet voorkomen in codelijst: COD032-NEN. 

ON008 Waarde Maatschappelijke Activiteit moet voorkomen in codelijst: AGB031-VEKT. 

 

2.4.4 Vestigingsgegevens 

Naam bedrijfsregel Betekenis 

VE002 Waarde Landcode moet voorkomen in codelijst:COD032-NEN. 

 

2.4.5 Adresgegevens 

Naam bedrijfsregel Betekenis 

AD001 Huisnummer - postcode combinatie moet voorkomen in de postcodetabel indien landcode = 

Nederland. 

AD004 Straatnaam mag niet leiden tot postbus indien typeadresID = 01, 03 of 04 (codelijst: AGB022). 

AD006 Veld plaats mag niet leeg zijn. 

AD008 Waarde Provinciecode (AGB014) mag niet de waarde 'O' bevatten, indien postcode / 

huisnummer combinatie gevuld en landcode = Nederland. 

AD009 Waarde landcode moet voorkomen in codelijst:COD032-NEN. 
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Naam bedrijfsregel Betekenis 

AD010 Waarde gegevensopenbaar moet voorkomen in codelijst: AGB003. 

AD011 Waarde adrestype moet voorkomen in codelijst: AGB022. 

AD012 Een onderneming moet minimaal 1 correspondentieadres hebben. 

AD013 Een vestiging moet minimaal 1 bezoekadres hebben. 

AD014 Indien Landcode = België dient het formaat van de postcode 4 cijfers te zijn, waarbij het 

eerste cijfer geen 0 mag zijn. 

AD015 Indien Landcode = Denemarken, dan dient de postcode te bestaan uit 4 cijfers waarbij het 

eerste cijfer geen 0 mag zijn. 

AD016 Indien Landcode = Spanje, dan dient de postcode te bestaan uit 5 cijfers. 

AD017 Indien Landcode = Duitsland, dan dient de postcode te bestaan uit 5 cijfers. 

 

2.4.6 Communicatiegegevens 

Naam bedrijfsregel Betekenis 

CO001 Waarde gegevensopenbaar moet voorkomen in codelijst: AGB003. 

CO002 Emailadres moet voldoen aan emailformaat. 

CO003 URL moet voldoen aan URL-formaat. 

CO004 Telefoon/faxnummer moet voldoen aan telefoon/faxnummerformaat. 

CO005 Waarde moet voorkomen in codelijst: AGB021 (communicatietype). 

CO006 Waarde Doel moet voorkomen in codelijst: AGB028. 

CO007 Facebookadres moet voldoen aan facebook URL-formaat. 

CO008 LinkedIn moet voldoen aan LinkedIn URL-formaat. 

CO009 Twitter moet voldoen aan Twitter formaat. 

 

2.4.7 Contactpersoon 

Naam bedrijfsregel Betekenis 

CP001 Waarde rol moet voorkomen in codelijst: AGB006. 

CP002 Waarde geslacht moet voorkomen in codelijst: COD046 en mag alleen 1 of 2 zijn. 

CP003 Voorletters mogen alleen bestaan uit hoofdletters (geen puntjes of spaties). 

CP005 Waarde Voorvoegsels moet voorkomen in codelijst: NAM040. 

CP006 Waarde 'gegevensopenbaar' moet voorkomen in codelijst: AGB003. 

 

2.4.8 Kwalificaties 

Naam bedrijfsregel Betekenis 

KW001 Waarde kwalificatie moet voorkomen in codelijst: AGB018. 

KW002 Waarde status moet voorkomen in codelijst: AGB002. 

KW003 Status moet waarde 2, 3 of 6 hebben als datum einde is gevuld (codelijst AGB002). 

KW004 Een zorgpartij moet minimaal 1 actieve kwalificatie hebben (actief betekent status = actief en 

datum einde is leeg). 

KW005 Een medisch specialist (zorgsoort 3) mag maximaal 1 actieve kwalificatie hebben. 

KW006 Waarde 'gegevens openbaar' moet voorkomen in codelijst AGB003. 
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KW007 Datum einde verplicht bij ingevoerde status (2,3 of 6 uit codelijst AGB002). 

KW008 Status (codelijst AGB002) moet waarde 1 (actief) hebben indien datum einde kwalificatie niet 

is ingevuld. 

 

2.4.9 Erkenningen 

Naam bedrijfsregel Betekenis 

ER001 Waarde status moet voorkomen in codelijst: AGB002. 

ER002 Het referentienummer is niet geldig voor BIG.  

De ingevoerde waarde referentie (= BIG-nummer) wordt gecontroleerd bij BIG op juistheid. 

Dit geldt voor de zorgsoorten (01,02,03,04,08,11,12,13,14, 84 en 94 (m.u.v. 9416, 9417, 

9020, 9421, 9422, 9423). 

ER003 Status (codelijst AGB002) moet waarde 2, 3, 6 of 7 hebben als datum einde is gevuld. 

ER004 Waarde Referentie (= BIG-nummer) dient te zijn ingevuld als de zorgpartij = zorgverlener en 

zorgsoort = 01, 02, 03,04,08,11,12,13,14,84,94 (behalve 9416, 9417, 9420, 9421, 9422, 

9423). 

ER005 Als Datum Einde is gevuld dan moet Datum einde erkenning groter dan of gelijk zijn aan 

datum behaald Erkenning. 

ER006 Waarde erkenningtype moet voorkomen in erkenningenlijst. 

ER007 Waarde erkenningtype moet passen bij zorgpartijtype (AGB001). 

ER008 Een zorgverlener moet minimaal 1 actieve erkenning hebben. 

ER010 Datum einde is verplicht bij ingevoerde status 2,3,6 of 7(codelijst AGB002). 

ER011 Als Datum Einde is gevuld dan moet Datum einde erkenning groter dan of gelijk zijn aan 

datum aanvang Erkenning. 

ER014 Als het erkenningtypeID = 100101 (inschrijving kvk) en het zorgpartijtype van de zorgpartij is 

2 (onderneming) dan moet het veld referentie gevuld zijn met 8 numerieke tekens. 

ER015 Als het erkenningtypeID = 100101 (inschrijving kvk) en het zorgpartijtype van de zorgpartij is 

3 (vestiging) dan moet het veld referentie gevuld zijn met 12 numerieke tekens. 

ER016 Datum aanvang erkenning mag niet liggen voor Datum Behaald. 

ER017 Status (codelijst AGB002) moet waarde 1 (actief) hebben indien datum einde erkenning niet 

is ingevuld. 

 

2.4.10 Relaties 

Naam bedrijfsregel Betekenis 

RE003 Waarde relatietype moet voorkomen in codelijst: AGB020. 

RE005 Waarde moet uniek zijn voor nieuwe ketenpartijrelatie. 

RE006 Datum einde verplicht bij ingevoerde status 2,3,of 6 (codelijst AGB002). 

RE007 Status (codelijst AGB002)moet waarde 1 (actief) hebben indien datum einde relatie niet is 

ingevuld. 

RE010 De relatie voldoet aan de relatiematrix. (zie toelichting). 

RR001 Waarde Status moet voorkomen in codelijst: AGB002. 

RR002 Status (codelijst AGB002) moet waarde 2 (vervallen), 3 (niet actief) of 6 (invoerfout) hebben 

als datum einde is gevuld. 
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Naam bedrijfsregel Betekenis 

RR003 Waarde Rol moet voorkomen in codelijst: AGB012. 

RR007 Waarde zorgaanbodopenbaar moet voorkomen in codelijst: AGB003. 

RR008 Datum einde verplicht wanneer de ingevoerde status (AGB002) 2,3 of 6 is. 

RR009 Periode relatierol valt binnen periode kwalificatie. (Datum aanvang Zorgaanbod dient groter 

dan of gelijk aan datum aanvang kwalificatie van de partner zorgpartij te zijn en datumeinde 

Zorgaanbod dient gelijk aan of kleiner dan de datumeinde van de kwalificatie van de partner 

zorgpartij te zijn). 

RR010 Periode relatierol moet liggen tussen datumaanvang en datumeinde van beide 

relatiepartners. 

RR011 Overlap soortgelijke relaties: er mogen geen relaties zijn tussen dezelfde zorgpartijen met 

hetzelfde zorgaanbod die elkaar overlappen (bijvoorbeeld datumaanvang of datumeinde 

relatie A ligt tussen datumaanvang en datumeinde relatie B tussen dezelfde partijen). 

RR014 Een zorgverlener moet minimaal 1 actieve werkzaam-bij relatie hebben, behalve bij 

kwalificaties 8425 ( basisarts), 9112 (verpleegkundige niveau 4 PGB) en 9113 

(verpleegkundige niveau 5 PGB). 

RR016 Een zorgverlener kan alleen rol 26 (gevestigd apotheker) hebben  als de zorgverlener van 

zorgsoort 02 (apotheker) of de kwalificatie apotheekhoudend heeft (0110 of 0112). 

RR017 Een zorgverlener kan alleen rol 26 (gevestigd apotheker) hebben als de zorgverlener wordt 

gekoppeld aan een vestiging met zorgsoort 01 (huisarts) of zorgsoort 02 (apotheker). 

RR018 Status (codelijst AGB002) moet waarde 1 (actief) hebben indien datum einde relatierol niet is 

ingevuld. 

ZP002 Waarde 'gegevensopenbaar' moet voorkomen in codelijst AGB003. 

ZP003 Waarde 'status' moet voorkomen in codelijst AGB002. 

 

Toelichting: RE010 De relatie voldoet aan de relatiematrix 

Onderstaande tabel bevat een overzicht welke rollen een zorgpartij(type) kan hebben in een bepaald 

relatietype. In de schermen die gebruikt worden bij het invoeren worden alleen waarden getoond die in een 

bepaalde situatie van toepassing zijn. 

 

ID Rol Type zorgpartij   ID Relatietype 

1 

Niet in loondienst bij / 

vrijgevestigd Zorgverlener 

 

1 werkzaam bij 

2 Vrijgevestigd MTO getekend Zorgverlener  

3 In loondienst bij Zorgverlener  

4 Als ZZP werkzaam bij Zorgverlener  

5 Waarnemer Zorgverlener  

6 Werkzaam als zorgverlener Zorgverlener  

7 Werklocatie Vestiging  

8 Franchisegever Onderneming  
2 Franchise 

9 Franchisenemer Onderneming  

10 Hoofdaannemer Onderneming  
3 Ketenpartijen 

11 Onderaannemer Onderneming  

12 Samenwerkingsverband Onderneming  4 Samenwerkingsverband 
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ID Rol Type zorgpartij   ID Relatietype 

13 Lid van samenwerkingsverband Onderneming  

22 Contractant Onderneming  
5 Contract 

23 Gecontracteerde Onderneming  

14 Factoringbureau Onderneming  
6 Factoring 

15 Horende bij factoringbureau Onderneming  

16 Onderneming van Onderneming  
7 Organisatie 

17 Vestiging van Vestiging  

18 Eigenaar Zorgverlener  
8 Eigenaar 

19 Eigendom Onderneming  

20 Beheerder Onderneming  
10 Beheer 

21 Beheerde Onderneming  

24 Verbonden aan Onderneming  
11 Administratieve verbintenis 

25 Verbonden aan Onderneming 

 

Ter aanvulling hieronder de relatie tussen zorgpartijen: 

 Werkzaam bij = altijd een zorgverlener in relatie met een vestiging (werklocatie) 

 Franchise = altijd een onderneming (franchisenemer) in relatie met een onderneming (franchisegever) 

 Ketenpartijen = altijd een onderneming (hoofdaannemer) in relatie met een onderneming 

(onderaannemer) 

 Factoring = altijd een onderneming (factoringbureau) in relatie met een onderneming (horend bij een 

factoringbureau) 

 Contract = altijd een onderneming (contractant) in relatie met een onderneming (gecontracteerde) 

 Organisatie = altijd een onderneming (onderneming van) in relatie met een vestiging (vestiging van) 

 Eigenaar = altijd een zorgverlener (eigenaar) in relatie met een onderneming (eigendom) 

 Beheer = altijd een onderneming (beheerder van) in relatie met een onderneming (beheerde) 

 Samenwerkingsverband = altijd een onderneming (samenwerkingsverband) in relatie met een 

onderneming (lid van samenwerkingsverband) 

 Administratieve verbintenis = altijd een onderneming verbonden aan een onderneming (was tot nu toe 

alleen van toepassing bij de pilot ZZP) 

 

2.4.11 Etalagegegevens en productdienstaanbod 

Naam bedrijfsregel Betekenis 

ET002 Bij de etalagegegevens moet de waarde status moet voorkomen in codelijst: AGB002. 

PD002 Bij het productdienstaanbod moet de waarde status moet voorkomen in codelijst: AGB002. 

 

2.4.12 Externe bronnen 

Om vanuit externe bronnen data in AGB te verwerken gelden de volgende businessrules. 

Naam bedrijfsregel Betekenis 

EB001 Het bestand bevat een header met headernamen in de volgorde zoals gespecificeerd voor 

het bestandstype. 

EB002 Een bestandsregel bevat het aantal velden dat in het bestandstype is gedefinieerd en er 

moet minimaal 1 veld gevuld zijn. 
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EB003 Elk gegeven voldoet aan het dataformaat en indicatie verplicht. Datums moeten aangeleverd 

zijn in formaat DMMYYYY. 

EB004 Aan minimaal 1 van de volgende condities moet voldaan zijn: ZorgpartijID is gevuld, AGB-

code en zorgpartijtype zijn beiden gevuld. 

EB005 Aan minimaal 1 van de volgende condities moet voldaan zijn: het ZorgpartijID moet bekend 

zijn in AGB, Combinatie AGB-code en Zorgpartijtype moet bekend zijn in AGB. 

EB006 Wanneer een Externe bron informatie aanbiedt in de vorm van een Excelbestand moeten alle 

onderstaande gegevens van de geïdentificeerde zorgpartij in AGB overeen komen met de 

gegevens uit het aangeleverde bestand :  

Achternaam 

BIGnummer 

Geboortedatum 

Geslacht 

Voorletters 

voorvoegsel 

EB007 Combinatie Zorgpartij ID en Erkenning ID is binnen het aangeleverde bestand uniek. 

EB008 Combinatie AGB code, Zorgpartijtype en Erkenning ID is binnen het aangeleverde bestand 

uniek. 

EB009 Referentienummer erkenning is verplicht als ErkenningID is gevuld. 

EB010 Status (codelijst AGB002) is verplicht als ErkenningID is gevuld. 

EB011 Waarde status (codelijst AGB002) moet waarde 1 (actief) of 3 (niet actief) hebben. 

EB012 Status (codelijst AGB002) moet waarde 3 hebben als datum einde is gevuld. 

EB013 Datum behaald is verplicht als ErkenningID is gevuld. 

EB014 Datum aanvang is verplicht als ErkenningID is gevuld. 

EB015 Erkenning ID moet gevuld zijn. 

Wanneer de Erkenning ID leeg is, en een of meer van onderstaande gegevens zijn gevuld: 

Referentienummer,Status, Datum behaald, Datum aanvang, Datum einde dan volgt een 

foutmelding. 

EB016 Alle velden van het importbestand moeten gevuld zijn. Het betreft: 

ErkenningID, Referentienummer, Status, Datum behaald, Datum aanvang, Datum einde. 

Wanneer alle velden leeg zijn volgt een foutmelding. 

EB017 Er wordt gecontroleerd of de aangeboden regel al voorkomt in AGB. 

Specifiek wordt gekeken naar: 

- is het ErkenningID al opgenomen voor de zorgpartij in AGB en  

- komen de gegevens bij dit ErkenningID al voor (Referentienummer, Status, Datum behaald 

en Datum aanvang) in AGB.  

Wanneer de aangeboden regel voorkomt, wordt deze niet verwerkt. 

EB018 Voor de geïdentificeerde zorgpartij moet minimaal 1 kwalificatie geregistreerd zijn in AGB die 

hoort bij het geleverde ErkenningID. 

EB019 Er wordt gecontroleerd of de aangeboden regel al voorkomt in AGB. 

Specifiek wordt gekeken naar: 

- is het ErkenningID al opgenomen voor de zorgpartij in AGB en  

- komen de gegevens bij dit ErkenningID al voor (Referentienummer, Status, Datum behaald 

en Datum aanvang) in AGB.  
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Wanneer de aangeboden regel voorkomt, maar op 1 van de gegevens afwijkt wordt 

deze niet verwerkt. 

EB020 Datum einde van de erkenning ligt in het verleden of op de dag waarop het bestand wordt 

aangeboden. 

EB021 Status (codelijst AGB002) moet waarde 1 hebben als datum einde leeg is. 

EB022 Wanneer een regel wordt aangeboden van het type onderneming of vestiging geldt de 

volgende conditie: 

de AGB-code bestaat in AGB voor zorgpartijtype 2 of 3. 

EB023 Wanneer een regel wordt aangeboden van het type zorgverlener geldt de volgende conditie: 

de AGB-code bestaat in AGB voor zorgpartijtype 1. 

EB024 Deze businessrule was specifiek voor de verwerking van lijsten naar aanleiding van de 

kwaliteitsactie (als de zorgpartij aangaf dat de AGB-code beëindigd kon worden volgde een 

handmatige actie):  

Het veld datum einde is gevuld. Er volgt een melding dat de zorgpartij handmatig beëindigd 

moet worden. 

EB025 Er wordt gecontroleerd of er een geregistreerde actieve BIG-erkenning is. Indien het BIG-

nummer dat is aangeboden niet overeenkomt met het geregistreerde BIG-nummer volgt een 

foutmelding. 

EB026 Er wordt gecontroleerd of er een BIG-erkenning bij de zorgsoort is toegestaan. Is dit niet 

toegestaan, dan volgt een foutmelding. 

 

3. Beheersmaatregelen 

3.1 Inleiding 

Naast de bedrijfsmaatregelen beschreven in hoofdstuk 2 zijn er diverse maatregelen die er voor zorgen dat de 

juiste keuzes worden gemaakt bij het verwerken of muteren van aanvragen. 

In het Beheer- en onderhouddocument wordt beschreven welke criteria van toepassing zijn. In dit document 

wordt dit waar nodig nader toegelicht. Dit hoofdstuk wordt, nadat het is voorgelegd aan de deelnemers van het 

Externe Backlogoverleg samengevoegd met het Beheer- en onderhouddocument 

 

3.2 Instellingen 

In het Beheer- en onderhouddocument wordt bij diverse instellingen vermeld dat een toelating van het 

ministerie van VWS/CIBG noodzakelijk is.  

Deze toelating moet per zorgsoort voldoen aan voorwaarden. Dit zijn de volgende voorwaarden: 

 

Kwalificatiecode Omschrijving Criteria 

0600 Ziekenhuis niet nader 

gespecificeerd 

Inschrijving KvK en toelating ministerie van VWS/CIBG 

medisch specialistische zorg. 

0629 Psychiatrische ziekenhuizen Zvw-functie: 

Instelling voor medisch specialistische zorg. 

Wlz-functie minimaal: 

Verblijf (intramuraal) 

Eventueel aangevuld met GGZ-instelling 

3000 Instelling voor verstandelijk Wlz-functie minimaal: 
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Kwalificatiecode Omschrijving Criteria 

gehandicapten Verblijf (intramuraal) 

Eventueel aangevuld met: 

 persoonlijke verzorging 

 verpleging 

 begeleiding 

 behandeling 

Verblijfsspecificatie: 

Verstandelijk gehandicapten 

3500  Instelling voor visueel 

gehandicapten 

Wlz-functie minimaal: 

Verblijf (intramuraal) 

Eventueel aangevuld met: 

 Begeleiding 

 Behandeling 

Grondslag: 

Zintuiglijke handicap 

Verblijfsspecificatie: 

Blinden / slechtzienden 

4000 Instelling voor auditief 

gehandicapten 

Wlz-functie minimaal: 

Verblijf (intramuraal) 

Eventueel aangevuld met: 

 Begeleiding 

 Behandeling 

Grondslag: 

Zintuiglijke handicap 

Verblijfsspecificatie: 

Doven / Slechtzienden 

4200 Verzorgingshuis Wlz-functie minimaal: 

Verblijf (intramuraal) 

Eventueel aangevuld met: 

 Verpleging 

 Begeleiding 

Grondslag: 

Somatische en/of psychogeriatrische aandoening of 

beperking en bijkomende psychosociale problemen 

(verzorgingshuiszorg) 

4700 Gecombineerde verpleeginrichting Wlz-functie minimaal: 

Verblijf (intramuraal) 

Eventueel aangevuld met: 

 Persoonlijke Verzorging 

 Verpleging 

 Begeleiding 

 Behandeling 

Grondslag: 

Somatische en/of psychogeriatrische aandoening 

(verpleeghuiszorg) 
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Kwalificatiecode Omschrijving Criteria 

4800 Verpleegunit (WLZ) Zvw-functie: 

Instelling voor Medisch specialistische zorg 

Wlz-functie minimaal: 

Verblijf (intramuraal) 

6000 Instelling voor dagverpleging voor 

ouderen 

Wlz-functie minimaal: 

 Begeleiding 

 Behandeling 

Eventueel aangevuld met: 

 Persoonlijke Verzorging (zonder verblijf 

intramuraal) 

6500 Gezinsvervangend tehuis Wlz-functie minimaal: 

Verblijf (intramuraal) 

Eventueel aangevuld met: 

 Persoonlijke verzorging 

 begeleiding 

Grondslag: 

Lichamelijke handicap (gehandicaptenzorg) 

Verblijfsspecificatie: 

Lichamelijk gehandicapten algemeen, jongeren of 

kinderen. 

6600 Beheerstichtingen (sectoren Ghz & 

V&V) 

Moet vermeld zijn als beheerder op de WTZi-toelating 

Verklaring zorgkantoor vereist. 

7000 Kinderdagverblijf  

(voor kinderen met een (ernstige) 

verstandelijke handicap en/of 

kinderen met een meervoudige 

handicap (inclusief eventuele 

gedragsproblematiek) in de leeftijd 

van 0 tot 18 jaar) 

Wlz-functie: 

 Persoonlijke verzorging 

 begeleiding 

 behandeling (zonder verblijf intramuraal) 

Grondslag: 

KDC (multifunctioneel kinderdagcentrum) 

7200 RIBW ( Regionale instelling voor 

beschermd wonen) 

Wlz-functie: 

Verblijf (intramuraal) 

Eventueel aangevuld met: 

 Persoonlijke verzorging 

 Begeleiding 

Grondslag: 

Psychiatrische aandoening (psychiatrische zorg/GGZ) 

Verblijfsspecificatie: 

Beschermende woonvorm 

7300 Wlz-gecombineerd Wlz-functie: 

Tenminste één soort Wlz-functie (zonder verblijf 

intramuraal) 

Bij volledig pakket thuiszorg: 

 persoonlijke verzorging 

 verpleging 

 begeleiding 
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Kwalificatiecode Omschrijving Criteria 

 behandeling 

 verblijf (extramuraal) 

Toekenning VPT 

7500 Thuiszorginstelling Op inschrijving handelsregister staat vermelding 

thuiszorg. 

Wlz-functie: 

 Persoonlijke verzorging 

 verpleging 

 begeleiding (zonder verblijf intramuraal) 

 kortdurend verblijf 

Bij volledig pakket thuiszorg: 

 persoonlijke verzorging 

 verpleging 

 begeleiding 

 behandeling 

 verblijf (extramuraal) 

 Toekenning VPT 

7900 RIAGG (regionale instelling voor 

ambulante geestelijke 

gezondheidszorg) 

Wlz-functie minimaal: 

Begeleiding en behandeling (zonder verblijf intramuraal) 

 

Daarnaast is er een overzicht (zie Bijlage 2) waarin de grondslag in combinatie met AGB-code wordt 

beschreven. Dit overzicht is 12 januari 2017 voorgelegd aan de COZ WLZ. Hierin is besloten dat een 

werkgroep het overzicht gaat beoordelen waarna eventuele aanpassingen worden doorgevoerd. Dit definitieve 

overzicht wordt dan opgenomen in het Beheer- en onderhouddocument. 

 

Een Grondslag = een aandoening, beperking of handicap als gevolg waarvan de verzekerde op een of 

meerdere vormen van zorg kan zijn aangewezen. 

 

3.3 Beheerstichtingen 

Nieuwe beheerstichtingen krijgen altijd zorgsoort 66 toegekend. In het verleden was er meer onderscheid in de 

verschillende soorten beheerstichtingen.  

Reeds bestaande beheerstichtingen hebben géén nieuwe code ontvangen. 

 

De beheerstichtingen die niet meer worden uitgegeven zijn: 

4100 voorheen gebruikt voor beheerstichtingen. Per 1-1-2016 worden codes in deze zorgsoort uitgegeven 

voor ZZP-ers in de wijkverpleging. Daarmee is de toepassing van deze zorgsoort gewijzigd. 

4300 gebruikt voor beheerstichtingen verzorgingstehuizen 

6100 gebruikt voor beheerstichtingen dagverblijven 

 

3.4 Diploma's 

Naast de criteria zoals benoemd in het Beheer- en onderhouddocument wordt wanneer daar wordt gesproken 

over een diploma gecontroleerd of het een diploma betreft welke voorkomt in dit overzicht. 
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Kwalificatie Omschrijving Diploma 

01-02 Huisartsen 

- Medicatiebeoordeling chronisch 

UR-geneesmiddelengebruik 

Diploma, Certificaat: Medicatiebeoordeling (Chronisch UR-

geneesmiddelengebruik) zijnde 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 

02-01 Apothekers 

- Medicatiebeoordeling chronisch 

UR-  

  geneesmiddelengebruik 

Diploma, Certificaat: Medicatiebeoordeling (Chronisch UR-

geneesmiddelengebruik) zijnde - 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 

 ‘Vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist’door KNMP 

05-01 Logopedie  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 van Utrecht  

 Academie Hoensbroeck 

05-05 Logopedie - Direct Toegankelijk  Christelijke Hogeschool Windesheim 

 Fontys Hogescholen Eindhoven 

 Hogeschool Heerlen 

 Hogeschool Limburg 

 Hogeschool Maastricht 

 Hogeschool Rotterdam 

 Hanzehogeschool Groningen 

 Hogeschool Utrecht 

 Hogeschool Zuyd 



 

 

Bedrijfsregels en beheersmaatregelen • AGB-register  21/50 

Kwalificatie Omschrijving Diploma 

 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

 Academie Hoensbroek 

07-01 Oefentherapie - Methode Cesar  Hogeschool Utrecht 

 Hogeschool Leiden (deeltijd) 

 Hanzehogeschool Groningen (deeltijd) 

 Hogeschool van Amsterdam (Mensendieck) 

07-02 Oefentherapie - Methode 

Mensendieck 

 Hogeschool Utrecht 

 Hogeschool Leiden (deeltijd) 

 Hanzehogeschool Groningen (deeltijd) 

 Hogeschool van Amsterdam (Mensendieck) 

07-09 Direct Toegankelijk / 1e Lijn Directe Toegankelijkheid Hogeschool Utrecht 

24-00+ 

24-01 

Diëtisten 

Diëtisten - Direct toegankelijk 

 Hogeschool van Amsterdam 

 Haagse Hogeschool 

 Hanzehogeschool Groningen 

 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  

26-00 Podotherapeuten  Fontys Paramedische Hogescholen (Eindhoven & Amsterdam) 

 Saxion hogeschool (Enschede) 

44-00 Optometrist HBO Diploma Optometrist Hogeschool Utrecht 

44-02 Orthoptist HBO Diploma Orthoptist Hogeschool Utrecht 

57-00 Physician Assistant (PA)  Hogeschool van Rotterdam 

 Hogeschool van Utrecht 

 Hogeschool In Holland van Amsterdam 

 Hanzehogeschool van Groningen 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) te Nijmegen 

87-00 Mondhygiënisten  Diploma's Mondhygiëne/Mondzorgkunde 

 Hogeschool INHOLLAND (genaamd Hogeschool Holland tot 

2002 oude diploma's) 

 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

 Hogeschool Utrecht 

 Hanzehogeschool Groningen  

88-00 Ergotherapeuten  Hogeschool van Amsterdam (oud model; Stichting Hogeschool 

van Amsterdam) 

 Hogeschool Rotterdam 

 Hogeschool Zuyd (ref. Hogeschool Heerlen) 

 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  

88-01 Ergotherapeuten - Direct 

toegankelijk 

Diploma Direct toegankelijkheid 

89-12 Schoonheidsspecialisten  

- OVERIGE, NIET ANBOS 

GEREGISTREERD 

 KOC Nederland (Crebo 10506 Brinnr 16QY) - * Diploma 

Schoonheidsspecialist  

 Capabel Examens - * Diploma Schoonheidsspecialist 

 TCI Stichting Toets Centrum Intereducatief (Crebo Brinnr 

27RA) - 

  * Diploma Schoonheidsspecialist 

 Instituut Philyra - * Diploma Schoonheidsverzorging 

 Stichting Vakexamens Schoonheidsverzorging Diploma 
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Kwalificatie Omschrijving Diploma 

Schoonheidsverzorging (ook A + B) 

 Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheidsonderwijs 

(MDGO) Diploma Uiterlijke Verzorging/Schoonheidsverzorging 

 Stichting Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging (Crebo 

Brinnr 30ED) Diploma (Voortgezette opleiding) 

Schoonheidsverzorging 

 IMKO Opleidingen - * Diploma Schoonheid 

89-12 Schoonheidsspecialisten  

- OVERIGE, NIET ANBOS 

GEREGISTREERD 

Diploma Allround Schoonheidspecialist: 

 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 

89-12 Schoonheidsspecialisten  

- OVERIGE, NIET ANBOS 

GEREGISTREERD 

Diploma Schoonheidspecialist: 

 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 
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Kwalificatie Omschrijving Diploma 

 Regio College 

 Rijn IJssel 

 Alle ROC opleidingen 

 Kellebeek College (=ROC West-Brabant) 

 Scalda 

 Scheidegger Opleidingen - Diploma MBO 

Schoonheidsspecialist 

 Summa College 

 Alle Zadkine Colleges 

93-01 Tandprotheticus Hogeschool Utrecht; * Diploma Tandprothetiek 

93-02 Tandtechnicus  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) 

94-19 Psychologische Zorgverleners 

- ORTHOPEDAGOGEN 

(OVERIGE) 

 

De Engelse term voor 

Orthopedagogie is 

Education and Child Studies 

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: 
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Kwalificatie Omschrijving Diploma 

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: 

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): 

o LOGO verklaring Pedagogische Wetenschappen 

96-01 Pedicure  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) 

 Instituut Philyra Diploma Pedicure 
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Kwalificatie Omschrijving Diploma 

 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 (Propedeuses afwijzen!) 

96-02  

96-03  

 

Reumatische voet 

Diabetes voet 

 

 Capabel - * Resultatenoverzichten Diabetes en Reuma zijn 

accoord! 

 K O C Nederland (Crebo) DV/RV 

 Academie Louman; uitslag theorie examen 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 

 spcifiek voor diabetische Examen Platvorm Pedicure (Inst. 

Pediroda) Certificaat DV 

 Havenco diabetische voet 

 (Stipezo) Opleidings instituut Fisscher van Gelder - Certificaat 

Diabetische Voet 

96-05 Medisch pedicure  Diploma/Uitreksel 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  

 BrancheDiploma Medisch Pedicure 

 RijnIJssel Medisch Pedicure (Economie & Uiterlijke 

Verzorging/KOC) Capabel 

96-06 Pedicuren - Pedicure in de zorg  Diploma/registratie Pedicure in de Zorg 

 Vakdiploma Algemeen LOPZ 

 Diploma/registratie LOPZ 

 Diploma/registratie Stipezo (Propedeuses afwijzen!) 

96-07 Pedicuren - Registerpedicure Diploma/registratie Registerpedicure 

96-08 Paramedisch Chiropodist  Diploma Paramedisch Chiropodist ProVoet 

 Opleidingsschool voor Paramedische beroepen Diploma 

Paramedisch Chiropodist 

 Stipezo Diploma Paramedisch Chiropodist Stipezo 
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Kwalificatie Omschrijving Diploma 

96-09 Risicovoet Diploma Risicovoet: 

Pediroda Deelkwalificatie Risicovoet 
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4. Bijlage 1 codelijsten 

4.1 Inleiding 

In deze bijlage geven we voorbeelden van de coderingen en omschrijvingen. De lijsten met codes zijn langer 

dan we hier opnemen. Deze bijlage heeft niet tot doel compleet te zijn maar vormt een beperkte hoeveelheid 

willekeurige voorbeelden van mogelijke waarden om u hier een beeld van te geven. De complete codelijsten 

worden geleverd in de XML-dataset.  

 

4.2 AGB001 ZorgpartijType 

Code omschrijving 

1 Zorgverlener 

2 Onderneming 

3 Vestiging 

 

4.3 AGB002 Status 

Code omschrijving Toelichting 

1 Actief   

3 Niet actief   

6 Invoerfout   

7 Schorsing   

8 Ongeclausuleerde inschrijving Enkel van toepassing op erkenning RIBIZ 

12 Clausule (conversie uit RegBIG) Enkel van toepassing op erkenning RIBIZ 

 

4.4 AGB003 Gegevens openbaar 

Code omschrijving 

1 Openbaar 

2 Niet openbaar 

3 Beperkt openbaar (alleen tbv zorgverzekeraars) 

4 Beperkt openbaar (alleen zorginkoop) 

5 Beperkt openbaar (alleen zorggids) 

 

4.5 AGB005 Adellijke titel 

Dit veld wordt niet meer gevuld bij nieuwe aanvragen.  

Code omschrijving 

B Baron 

JV Jonkvrouw 

P Prins 

PI Prinses 

 

4.6 AGB006 Rol contactpersoon 

Code omschrijving 

1 Eigenaar 

3 Beheerder 
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Code omschrijving 

4 Maat (van maatschap) 

7 Beherend vennoot 

9 Bestuurder 

10 Gevolmachtigde 

 

4.7 AGB008 Kwalificatiesoort 

Code omschrijving 

1 Direct 

2 Indirect 

 

4.8 AGB009 Reden einde 

Code omschrijving 

1 Gestopt 

2 Fusie 

4 Faillissement 

8 Overleden 

9 Geen relatie/niet bereikbaar/onbekend                 

10 Pensioen 

 

4.9 AGB010 Academische titel 

Code omschrijving 

B Bachelor 

DR Doctor 

DRS Doctorandus 

ING Ingenieur (HBO) 

 

4.10 AGB012 Rollen binnen relatie 

Code omschrijving 

1 Niet in loondienst bij / vrijgevestigd 

3 In loondienst bij 

4 Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd 

10 Hoofdaannemer 

11 Onderaannemer 

12 Samenwerkingsverband 

13 Lid van samenwerkingsverband 

16 Onderneming van 

17 Vestiging van 

24 Verbonden aan 

25 Verbonden aan 

26 Gevestigd Apotheker 
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4.11 AGB014 Provinciecode 

Code omschrijving 

A Groningen 

B Friesland 

D Drenthe 

E Overijssel 

G Gelderland 

H Zuid-Holland 

K Limburg 

L Noord-Holland 

M Utrecht 

O Onbekend/Buitenland 

P Noord-Brabant 

S Zeeland 

X Flevoland 

 

4.12 AGB018 KwalificatieType 

De volledige codelijst is opgenomen op de volgende locatie onder de naam COD016: 

http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenOverzicht.aspx 

 

Code omschrijving 

0100 Huisarts 

0601 Algemene ziekenhuizen 

0602 Academische ziekenhuizen 

1200 Tandartsen, Algemeen practicus 

1700 Rechtspersonen 

2200 Zelfstandige behandelcentra (ZBC) 

2270 Zelfstandige behandelcentra (EMS) 

2300 Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling 

3300 Kraamcentra 

4101 ZZP-ers in wijkverpleging 

4102 PGB aanbieders 

4800 Overige instellingen 

4801 Gemeenten 

7300 AWBZ gecombineerd 

9000 Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg 

9500 Orthopedagogen 

 

4.13 AGB019 Rechtsvorm 

Code omschrijving 

EZ  Eenmanszaak 

MTS  Maatschap 

BV  Besloten vennootschap 

UA  Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid 

http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenOverzicht.aspx
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Code omschrijving 

PRI Privaatrechtelijke rechtspersoon 

 

4.14 AGB021 Communicatietype 

Code omschrijving 

1 E-mail 

2 Telefoonnummer 

3 Faxnummer 

16 Webadres 

17 Twitter 

19 Facebook 

20 Linked-In 

 

4.15 AGB022 Adrestype 

Code omschrijving 

1 Bezoekadres 

2 Correspondentieadres 

3 Verblijfadres / privéadres 

4 Tijdelijk verblijfadres 

5 Incassoadres 

 

4.16 AGB028 Doel communicatietype 

Code omschrijving 

1 Algemeen 

2 Contractadministratie 

3 Secretariaat 

4 Declaraties 

5 Afspraken verzekerden 

6 Wachtlijstbemiddeling 

7 Zorgvragen 

 

4.17 AGB031 Maatschappelijke activiteit 

Deze codering is afkomstig van het handelsregister. 

Code omschrijving 

86 Gezondheidszorg 

8610 Ziekenhuizen 

86101 Universitair medische centra 

861032 Categorale ziekenhuizen (geen revalidatiecentra) 

86104 Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting 

862 Medische en tandheelkundige praktijken 

8621 Praktijken van huisartsen 

862211 

Praktijken van medisch specialisten (geen psychiaters en 

tandheelkundig specialisten) 
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Code omschrijving 

8623 Tandartspraktijken 

86231 Praktijken van tandartsen 

869191 Praktijken van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck 

8692 

Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting 

en gezondheidsondersteunende diensten 

86923 Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding) 

869299 Overige gezondheidszorgondersteunende diensten n.e.g. 

999999 Overig 

 

4.18 COD032 Landcode 

De volledige codelijst is opgenomen op de volgende locatie: 

http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenOverzicht.aspx 

 

Code omschrijving 

AN NEDERLANDSE ANTILLEN 

BE BELGIË 

CH ZWITSERLAND 

DE DUITSLAND 

FR FRANKRIJK 

GB VERENIGD KONINKRIJK 

GR GRIEKENLAND 

IT ITALIË 

LU LUXEMBURG 

NL NEDERLAND 

PT PORTUGAL 

 

4.19 COD046 Geslacht 

Deze codelijst is terug te vinden op: http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenOverzicht.aspx 

 

Code omschrijving 

0 Onbekend 

1 Mannelijk 

2 Vrouwelijk 

 

4.20 NAM040 Voorvoegsels 

Deze codelijst is terug te vinden op: http://ei.vektis.nl/WespGegevensElementenOverzicht.aspx 

 

Code omschrijving 

AAN AAN 

AAN DE AAN DE 

AAN T' AAN T' 

AL AL 

AUF TER AUF TER 

http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenOverzicht.aspx
http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenOverzicht.aspx
http://ei.vektis.nl/WespGegevensElementenOverzicht.aspx
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Code omschrijving 

AUS DEM AUS DEM 

BIJ T BIJ T 

D' D' 

DEN DEN 

DER DER 

DON DON 

EL EL 

HET HET 

IN DER IN DER 

LAS LAS 

LE LE 

ONDER DE ONDER DE 

OP GEN OP GEN 

THE THE 

VAN VAN 

VON DEM VON DEM 

VOOR 'T VOOR 'T 

VOR DER VOR DER 

ZU ZU 

ZUM ZUM 
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5. Bijlage 2 Conceptoverzicht Grondslagen instellingen 
In dit Exceloverzicht zijn de Grondslagen in combinatie met AGB-code beschreven. Dit overzicht is 12 januari 2017 voorgelegd aan de COZ. In de 

COZ is besloten dat een werkgroep het overzicht gaat beoordelen, waarna het overzicht kan wijzigen. Dit overzicht wordt, als het definitief is, 

opgenomen in het Beheer- en onderhouddocument. Het betreft hier een conceptoverzicht. 

 

Grondslag=een aandoening, beperking of handicap als 

gevolg waarvan de verzekerde op een of meerdere vormen 

van zorg kan zijn aangewezen. 

Grondslagen + mogelijke AGB (combinatie) 

indelingen 

Verblijfsspecificaties Functies 

Verbl. 

Spec.  

AWBZ 

Wet 

 Aan de functie verblijf is een grondslag gekoppeld  

(kunnen er meerdere zijn).  

Per grondslag zijn meerdere verblijfsspecificaties 

mogelijk.             
  

                   

 

Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg; 

indien entiteiten zorg aanbieden die op grond van de ZVW of de AWBZ voor vergoeding in 

aanmerking komt  

 (06-13) (alleen o.b.v. AWBZ verblijf) Oog ziekenhuis PV VP BG BH VB VB zvw+awbz 

 (06-16) (alleen o.b.v. AWBZ verblijf) Revalidatie ziekenhuis PV VP BG BH VB VB zvw+awbz 

 (06-28) (alleen o.b.v. AWBZ verblijf) Multi-categoraal ziekenhuis PV VP BG BH VB VB zvw+awbz 

                   

 1 Plaatsen voor verzekerden met een somatische aandoening of beperking (i.c. verpleeghuiszorg);               

 

47 (gecombineerde verpleeginr.) (42) (45) a somatisch algemeen PV VP BG BH VB a 

awbz (zvw 

GRZ) 

 

47 (gecombineerde verpleeginr.) (42) (45) b chronische beademing PV VP BG BH VB b 

awbz (zvw 

GRZ) 

 

47 (gecombineerde verpleeginr.) (42) (45) c somatisch zieke religieuzen PV VP BG BH VB c 

awbz (zvw 

GRZ) 

 

47 (gecombineerde verpleeginr.) (42) (45) d doofblinden PV VP BG BH VB d 

awbz (zvw 

GRZ) 

 

47 (gecombineerde verpleeginr.) (42) (45) e doven en slechthorenden PV VP BG BH VB e 

awbz (zvw 

GRZ) 

 47 (gecombineerde verpleeginr.) (42) (45) f blinden en slechtzienden PV VP BG BH VB f awbz (zvw 
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Grondslag=een aandoening, beperking of handicap als 

gevolg waarvan de verzekerde op een of meerdere vormen 

van zorg kan zijn aangewezen. 

Grondslagen + mogelijke AGB (combinatie) 

indelingen 

Verblijfsspecificaties Functies 

Verbl. 

Spec.  

AWBZ 

Wet 

 GRZ) 

47 (gecombineerde verpleeginr.) (42) (45) g Indische Nederlanders PV VP BG BH VB g 

awbz (zvw 

GRZ) 

                   

 2 Plaatsen voor verzekerden met een psychogeriatrische aandoening of beperking (i.c. verpleeghuiszorg);               

 

47 (gecombineerde verpleeginr.) (42) (46) a psychogeriatrisch algemeen PV VP BG BH VB a 

awbz (zvw 

GRZ) 

 

47 (gecombineerde verpleeginr.) (42) (46) b Korsakow (anders dan bij RIBW GGZ/3u) PV VP BG BH VB b 

awbz (zvw 

GRZ) 

 

47 (gecombineerde verpleeginr.) (42) (46) c Chorea van Huntington PV VP BG BH VB c 

awbz (zvw 

GRZ) 

 

47 (gecombineerde verpleeginr.) (42) (46) d Religieuzen PV VP BG BH VB d 

awbz (zvw 

GRZ) 

                   

 3 Plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische aandoening (i.c. psychiatrische zorg, GGZ); (kan ook i.c.m. IMSZ zijn)               

 

(06-01) 

Algemeen ziekenhuis (Instelling voor Medisch 

Specialistische Zorg) PV VP BG BH VB a t/m u 
zvw+awbz 

 

(06-02) 

Academisch ziekenhuis (Instelling voor Medisch 

Specialistische Zorg) PV VP BG BH VB a t/m u 
zvw+awbz 

 

(06-29) 

Psychiatrisch ziekenhuis (Instelling voor Medisch 

Specialistische Zorg) PV VP BG BH VB a t/m u 
zvw+awbz 

 

(22) ZBC (Instelling voor Medisch Specialistische Zorg) - - - - - 

art. 1.2 sub 

14 
zvw 

 
(22) 

a behandeling van gedragswetenschappelijke aard i.v.m. 

een psychiatrische aandoening (m.i.v. 01-01-2008 Zvw) - - - - - 

art. 1.2 sub 

14 
zvw 
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Grondslag=een aandoening, beperking of handicap als 

gevolg waarvan de verzekerde op een of meerdere vormen 

van zorg kan zijn aangewezen. 

Grondslagen + mogelijke AGB (combinatie) 

indelingen 

Verblijfsspecificaties Functies 

Verbl. 

Spec.  

AWBZ 

Wet 

 deze grondslag kan gecombineerd worden met;  

30 (verstandelijk),  

40 (doven/slechthorenden), 

65 (lichamelijk),  

72 (kinderen en jeugd/psychiatrisch 

gedragsgestoord/aggressief) 

a behandeling psychiatrische aandoeningen algemeen 

(kijk voor indeling naar de verblijfsspecificaties) 

PV VP BG BH VB a 

awbz 

 30, 42, 47 b BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in 

Psychiatrische Ziekenhuizen) 

 van toepassing bij;  

-APZ (Algemeen Psychiatrische Ziekenhuizen 06-29) 

-PAAZ (Psychiatrische Afdelingen Academische 

Ziekenhuizen 54) 

-PUK (Psychiatrische Universiteits Klinieken 54) 

-verslavingsklinieken (06-29) 

-klinieken voor forensische psychiatrie 

-psychogeriatrische afdelingen verpleeg- en 

verzorgingshuizen (42/47) 

-instellingen voor meervoudig gehandicapten (30) 

 (verblijfsspecificatie komt zelden voor) 

PV VP BG BH VB b awbz 

 

79 (geen verblijf) (Reg Inst Amb Geest Gez) PV VP BG BH VB b awbz 

 (72) (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) 
c kinderen en jeugd 

PV VP BG BH VB c awbz 

 79 (geen verblijf) (Reg Inst Amb Geest Gez) PV VP BG BH VB c awbz 

 

72 (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) 

d forensisch psychiatrisch patienten  

 zorg specifiek toebedeeld aan; 

-FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum (z.g. TBS-

kliniek))  

-FPK (Forensisch Psychiatrische Kliniek (z.g. TBS-

kliniek))  

-FPA-ZIB  

PV VP BG BH VB d awbz 
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Grondslag=een aandoening, beperking of handicap als 

gevolg waarvan de verzekerde op een of meerdere vormen 

van zorg kan zijn aangewezen. 

Grondslagen + mogelijke AGB (combinatie) 

indelingen 

Verblijfsspecificaties Functies 

Verbl. 

Spec.  

AWBZ 

Wet 

  (Forensisch Psychiatrische Afdeling-Zeer Intensieve 

Behandeling) 

 (kan i.c.m. RIBW)(alleen i.c.m. IMSZ) 

40 doven en slechthorenden 

72 (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) 
e doven en slechthorenden (kan i.c.m. IMSZ zijn) PV VP BG BH VB e awbz 

 

79 (geen verblijf) (Reg Inst Amb Geest Gez) 

f dubbele diagnose  

(=misbruik en/of alcohol/drugsverslaving i.c.m. 

psychiatrische stoornis: dus b.v. depressie met 

alcoholverslaving, schizofrenie/borderline met 

cocaïnemisbruik) 

PV VP BG BH VB f awbz 

 72 (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) 
g verslaafden (kan i.c.m. IMSZ zijn) 

PV VP BG BH VB g awbz 

 79 (geen verblijf) (Reg Inst Amb Geest Gez) PV VP BG BH VB g awbz 

 72 (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) h vluchtelingen en asielzoekers (kan i.c.m. IMSZ zijn) PV VP BG BH VB h awbz 

 72 (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) i sterk gedragsgestoorde agressieve clienten (kan i.c.m. 

IMSZ zijn) 

PV VP BG BH VB i awbz 

 79 (geen verblijf) (Reg Inst Amb Geest Gez) PV VP BG BH VB i awbz 

 72 (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) j autisten PV VP BG BH VB j awbz 

 

----- 

k militaire veteranen  

(alleen i.c.m. IMSZ)(verblijfsspecificatie komt zelden 

voor) 

- - - - - - awbz 

 72 (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) l sterk psychiatrisch gestoorde kinderen of jeugdigen (kan 

i.c.m. IMSZ zijn) 

PV VP BG BH VB l awbz 

 79 (geen verblijf) (Reg Inst Amb Geest Gez) PV VP BG BH VB l awbz 

 

----- 

m topreferente zorg  

(=niet-terminale, uitbehandelde zorg, specifiek 

toebedeeld aan UMC's).  (verblijfsspecificatie komt 

- - - - - - awbz 
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Grondslag=een aandoening, beperking of handicap als 

gevolg waarvan de verzekerde op een of meerdere vormen 

van zorg kan zijn aangewezen. 

Grondslagen + mogelijke AGB (combinatie) 

indelingen 

Verblijfsspecificaties Functies 

Verbl. 

Spec.  

AWBZ 

Wet 

 zelden voor) 

(alleen i.c.m. IMSZ) 

79 (geen verblijf) (Reg Inst Amb Geest Gez) n klinisch psychiatrische gezinsverpleging PV VP BG BH VB n awbz 

 
72 (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) 

o sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapten  

(sglvg anders dan bij GHZ 4b/c)(alleen i.c.m. IMSZ) 
PV VP BG BH VB o awbz 

 79 (geen verblijf) (Reg Inst Amb Geest Gez) p ex-forensische patiënten PV VP BG BH VB p awbz 

 79 (geen verblijf) (Reg Inst Amb Geest Gez) q intensieve resocialiserende begeleiding PV VP BG BH VB q awbz 

 
79 (geen verblijf) (Reg Inst Amb Geest Gez) 

r georganiseerde en gewaarborgde verpleging in 

gezinnen 
PV VP BG BH VB r awbz 

 72 (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) s herstellingsoord PV VP BG BH VB s awbz 

 79 (geen verblijf) (Reg Inst Amb Geest Gez) t resocialisatie eenheid PV VP BG BH VB t awbz 

 72 (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) u beschermde woonvorm  

(RIBW = Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) 

(schizofrenie, borderline, korsakow problematiek 

(anders dan bij 2b), ouderen, jongeren) 

PV VP BG BH VB u awbz 

 

79 (geen verblijf) (Reg Inst Amb Geest Gez) PV VP BG BH VB u awbz 

                   

 4 Plaatsen voor verzekerden met een verstandelijke handicap (i.c. gehandicaptenzorg); (G(H)Z verstandelijk) (kan ook 

i.c.m. IMSZ zijn)             
  

 30 (verstandelijk gehandicapten) a verstandelijk gehandicapten algemeen PV VP BG BH VB a awbz 
 

30 (verstandelijk gehandicapten) 

b SGLVG-behandel  

(Sterk Gedragsgestoord en Licht Verstandelijk 

Gehandicapt) /anders dan bij 3 o 

PV VP BG BH VB b awbz 
 

30 (verstandelijk gehandicapten) 

c SGLVG-verblijf  

(Sterk Gedragsgestoord en Licht Verstandelijk 

Gehandicapt) /anders dan bij 3 o 

PV VP BG BH VB c awbz 
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Grondslag=een aandoening, beperking of handicap als 

gevolg waarvan de verzekerde op een of meerdere vormen 

van zorg kan zijn aangewezen. 

Grondslagen + mogelijke AGB (combinatie) 

indelingen 

Verblijfsspecificaties Functies 

Verbl. 

Spec.  

AWBZ 

Wet 

 

30 (verstandelijk gehandicapten) 

d SGEVG  

(Sterk Gedragsgestoord en Ernstig Verstandelijk 

Gehandicapt) 

PV VP BG BH VB d awbz 
 

30 (verstandelijk gehandicapten) e forensisch verstandelijk gehandicapten PV VP BG BH VB e awbz 
 

30 (verstandelijk gehandicapten) f meervoudig complex gehandicapten PV VP BG BH VB f awbz 
 

30 (verstandelijk gehandicapten) g licht verstandelijk gehandicapten (jeugdigen) PV VP BG BH VB g awbz 
 

30 (verstandelijk gehandicapten) 
h licht verstandelijk gehandicapten (jeugdigen) met 

achtervang 
PV VP BG BH VB h awbz 

 

30 (verstandelijk gehandicapten) 

i licht verstandelijk gehandicapten (jeugdigen) met 

psychiatrische  

problematiek MFC (Multi Functioneel Centrum) 

PV VP BG BH VB i awbz 
 

30 (verstandelijk gehandicapten) 
j licht verstandelijk gehandicapten (jeugdigen) met 

gedragsproblemen 
PV VP BG BH VB j awbz 

 

30 (verstandelijk gehandicapten) 

k licht verstandelijk gehandicapten (jeugdigen) met 

gedragsproblemen  

tbv gezinsverpleging 

PV VP BG BH VB k awbz 
 

30 (verstandelijk gehandicapten) l kinderen PV VP BG BH VB l awbz 
 

30 (verstandelijk gehandicapten) 
m pupillen met een PIJ-maatregel  

(Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen) 
PV VP BG BH VB m awbz 

 

30 (verstandelijk gehandicapten) n TBS-gestelden PV VP BG BH VB n awbz 
 

30 (verstandelijk gehandicapten) o Observatieplaatsen PV VP BG BH VB o awbz 
 

30 (verstandelijk gehandicapten) p visueel en verstandelijk gehandicapten PV VP BG BH VB p awbz 
 

                  

 5 Plaatsen voor verzekerden met een lichamelijke handicap (i.c. gehandicaptenzorg); (G(H)Z lichamelijk) 

      
 

 65 (gezins vervangend tehuis) a lichamelijk gehandicapten algemeen PV VP BG BH VB a awbz 
 

65 (gezins vervangend tehuis) b lichamelijk gehandicapten jongeren PV VP BG BH VB b awbz 
 

65 (gezins vervangend tehuis) c lichamelijk gehandicapten kinderen PV VP BG BH VB c awbz 
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Grondslagen + mogelijke AGB (combinatie) 

indelingen 

Verblijfsspecificaties Functies 

Verbl. 

Spec.  

AWBZ 

Wet 

                   

 6 Plaatsen voor verzekerden met een zintuiglijke handicap (i.c. gehandicaptenzorg); (G(H)Z zintuiglijk) 

      
 

 

40 (inr voor auditief gehandicapten) a doven en slechthorenden PV VP 
BG BH VB a 

per 01-01-

2015 Zvw 
awbz 

35 (inr voor visueel gehandicapten) b blinden en slechtzienden PV VP 
BG BH VB b 

per 01-01-

2015 Zvw 
awbz 

35, 40 c doofblinden PV VP 
BG BH VB c 

per 01-01-

2015 Zvw 
awbz 

                  

 7 Plaatsen voor verzekerden met een somatische en/of 

psychogeriatrische aandoening of beperking en bijkomende 

psychosociale problemen (i.c. verzorgingshuiszorg). 

wordt ook wel bejaardenhuis, woonzorg- wooncentrum of 

rusthuis genoemd 
          

  

 42 (verzorgingshuizen) (47) a Somatisch/psychogeriatrisch algemeen PV VP BG BH VB a awbz 

 42 (verzorgingshuizen) (47) b Indische Nederlanders PV VP BG BH VB b awbz 

 42 (verzorgingshuizen) (47) c doven en slechthorenden PV VP BG BH VB c awbz 

 42 (verzorgingshuizen) (47) d blinden en slechtzienden. PV VP BG BH VB d awbz 

 

  
       

 

60 (geen verblijf) (dagverblijf voor ouderen) 

Dagverblijf Voor Ouderen  

(Bij een instelling met verblijf mag indien aangevraagd 

DVO aangemaakt worden) 

PV VP BG BH VB - awbz 

                   

 Dagverblijven voor kinderen met een (ernstige) verstandelijke handicap en/of kinderen met een meervoudige handicap 

(inclusief eventuele gedragsproblematiek), dienen in het kader van de AWBZ te worden toegelaten als dagverblijven voor 

gehandicapten en worden aangeduid als KDC.  

Een (multifunctioneel) kinderdagcentrum (KDC) biedt integrale hulp- en dienstverlening aan kinderen met een (ernstige) 

verstandelijke handicap en/of kinderen met een meervoudige handicap (inclusief eventuele gedragsproblematiek) in de 

leeftijd van 0 tot 18 jaar. De gehandicapte kinderen maken één of meer dagdelen per week gebruik van het KDC. 

  

  

    

    

  

 70 (geen verblijf) (kinderdagverblijf) Kinderdagcentrum (KDC) (KDV in AGB) (G(H)Z PV VP BG BH VB - awbz 
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Verblijfsspecificaties Functies 

Verbl. 

Spec.  

AWBZ 

Wet 

 meervoudig) 

                  

 

73 (geen verblijf/wel verblijf bij VPT bij bestaande AGB) 

(awbz gecombineerd) 

AWBZ gecombineerd  

(Bij een instelling met verblijf mag indien aangevraagd 

extramuraal aangemaakt worden) 

VPT=Volledig Pakket Thuis bij bestaande AGB-code is 

mogelijk (=PV, VP, BG, BH & VB) 

PV VP BG BH VB - awbz 

 

75 (geen verblijf / wel verblijf bij VPT bij NIEUWE code) 

(thuiszorg) 

Thuiszorginstelling 

(Bij een instelling met verblijf mag indien aangevraagd 

thuiszorg aangemaakt worden  

Het moet wel duidelijk zijn bevestigd of aangegeven dat 

men een thuiszorgcode wenst en dat de instelling 

thuiszorg aanbied) 

VPT=Volledig Pakket Thuis is mogelijk bij NIEUWE code 

(=PV, VP, BG, BH & VB) 

PV VP BG BH VB - awbz 

 

79 (geen verblijf) (Reg Inst Amb Geest Gez) 

RIAGG instelling  

(Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke 

Gezondheidszorg)(GGZ) 

PV VP BG BH VB - awbz 

 

        
 

 INFO-TIPS;   

      
 

 per 01-09-2012 worden afgewezen aanvragen- en mutaties in een ander retour document geregistreerd dan gebruikelijk, genaamd: 

"post retour 2012 AWBZ per 01-09-2012.xls" 

 

 

 
 

       
 

 *De AWBZ kent een SPOEDPROCEDURE AWBZ: de uit te geven AGB-code dient uiterlijk in 2 werkdagen te worden 

uitgegeven. 

      

 

 
 

       
 

 -elke verblijfsplaats wordt op de toelating gespecificeerd (bij NIET 73-75 codes), inclusief vermelding van groot -of kleinschalige 

woonvoorzieningen 
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Verblijfsspecificaties Functies 

Verbl. 

Spec.  

AWBZ 

Wet 

 

        
 

 let op: de groep 06 wordt volgens provinciecode uitgegeven 

      
 

 

        
 

 

41+66; alleen deze beheerstichtingen nog uitgeven 

vraag altijd toestemming aan zorgkantoor! 

Er is verschil in uitgeven;  

1. een juridische samenvoeging. (hierbij worden ook 

de toelatingen samengevoegd en dus alle 

onderliggende codes (tenaamstellingen/adressen) 

gewijzigd. 

2. Bevoorschotting adm fusies; dan alleen een 41 of 

66 code uitgeven. 

      

 

 45+46; worden niet meer uitgegeven 

       
 

 GRZ=Geriatrische Revalidatie Zorg (Zvw) = Hieronder vallen de groepen 41 t/m 47. Overheveling per 01-01-2013 

vanuit de AWBZ. 

      

 

 

        
 

 een zorgkantoor kan voor een reeds toegelaten instelling een extra AGB-code aanvragen voor een andere categorie (vermeld tussen haakjes de 

regionaam)  

 

        
 

 alleen hoofdlocaties krijgen een AGB-code, nevenlocaties/dependances niet* 

      
 

 

*voor de UVIT zorgkantoren is een tijdelijke afspraak geldig 

v.w.b. de locatie-codes;  

 er mogen per 01-09-2012 dubbele AGB locatie-codes per 

zorgsoort worden uitgegeven 

 -dit betreft ALLEEN de UVIT zorgkantoren: 

  508 Zorgkantoor Nijmegen 

  512 Zorgkantoor Noord Holland-Noord 

  520 Zorgkantoor Midden-Holland 

  524 Zorgkantoor Waardenland 

  527 Zorgkantoor Midden-Brabant 
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Verbl. 

Spec.  

AWBZ 

Wet 

   528 Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 

  530 Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg 

Zorgkantoren Menzis 501+505+507 en  

Salland 532 kunnen via 65-codes geen BH uitbetalen  

(en in t verlengde hiervan hulpmiddelen waarschijnlijk tgv 

digitaal systeem).  

Hiervoor is in 't verleden 2011 door t CAK codes uit de 30 

groep voor uitgegeven [zie 301401] zodat dit wel kon. is 

dus accoord (ondanks dat VG verblijf niet in hun 

verblijfsspecificatie zitten) 

       

 

 

        
 

 let op; de 73 groep wordt volgens de zorgkantoorcode uitgegeven 
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 73/75-code: verblijf kan ook in het kader van VPT 

aangevraagd worden.  

Dit is Volledig Pakket Thuis en omvat de functies PV, VP, 

BG, BH en VB.  

Voor deze situatie mag geen extra code aangemaakt 

worden (naast een bestaande!)  

De VPT (met o.a. het verblijf,) wordt op de 73 of 75 code in 

de naamlijst geregistreerd! 

       

 

 

        
 

 *In het kader van "experimenten regelarme instellingen" 

mag een 75 code worden aangemaakt.  

Er mag alleen een code uitgegeven worden als de instelling 

nog geen AGB-code heeft! 

Zij moeten dan hun reeds bestaande AGB-code(s) voor het 

uitvoeren van het experiment gebruiken. 

       

 

 

        
 

 het invoeren/muteren van een hoofdadres naar een postbus-adres is altijd toegestaan 

      
 

 situatie bij adreswijziging: als door een adreswijziging het 

zorgkantoor gewijzigd zou moeten worden, mag 

mag dat dus nooit! Het motto is dus: REGIOWIJZIGING = 

REGIOBEHOUD !!!   

(zet dan de oude regio tussen haakjes achter de naam) 

       

 

 

        
 

 n.b. bij overnames; geen code afsluiten en een nieuwe code uitgeven, maar overschrijf de huidige code; alleen codes afsluiten als dat 

wordt gevraagd 

 

 

 

        
 

 n.b. bij faillisementen hangt de werkwijze van de situatie af; laat je leiden door wat er door het zorgkantoor wordt 

aangevraagd 
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 persoonlijke awbz aantekeningen Glen   

      
 

 verblijf wordt via imsz aangevraagd voor ggz 

       
 

 verblijf wordt via awbz aangevraagd worden voor ghz 

       
 

 

        
 

 AWBZ GGZ wordt met "binnen de 4 muren" 72 RIBW mee bedoeld 

      
 

 06-29 moet bij voorkeur de functie GGZ-instelling hebben (valt nog niet binnen criteria) 

      
 

 

        
 

 n.b. -de functie ondersteunende begeleiding=gelijk gesteld aan 

begeleiding (art 1.2 sub 19). 

      -de functie activerende begeleiding=gelijk gesteld aan 

behandeling en begeleiding     (art 1.2 sub 14+19); dus komt het 

nu vaker voor dat men voor deze functie en situatie voor IMSZ 

wordt toegelaten (m.n. voor GGZ) 

Per 01-01-2008; 

art 1.2 sub 14; behandeling van 

gedragswetenschappelijke aard i.v.m. een psychiatrische 

aandoening 

art 1.2 sub 19; begeleiding 

      

 

 

        
 

 Met ingang van 01-01-2007 is de functie huishoudelijke verzorging overgeheveld van de AWBZ (vanuit PV) naar de Wmo. 

      
 

 Met ingang van 01-01-2008 is de functie behandeling van 

gedragswetenschappelijke aard i.v.m. een psychiatrische 

aandoening overgeheveld van de AWBZ (vanuit BG) naar de 

Zvw. 

       

 

 Met ingang van 01-01-2009 is de functie activerende 

begeleiding ("geneeskundige" behandeling van 

gedragswetenschappelijke aard i.v.m. een psychiatrische 

aandoening)  

overgeheveld van de AWBZ (vanuit GV) naar de Zvw. 

       

 

 

        
 

 CIBG criterium aanvraag 5 ZVW-verblijf 
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 Een aanvraag om een toelating bevat een opgave van de capaciteit die met de 

      
 

 aanvraag is gemoeid, voor zover er sprake is van Zvw-verblijf, uitsluitend in 

      
 

 verband met een psychiatrische aandoening. De aanvraag omvat eveneens een 

      
 

 opgave van de uiteindelijke (verblijf)capaciteit van de voorziening als de aanvraag 

      
 

 wordt gehonoreerd. 

       
 

 

        
 

 AFKO'S 

       
 

 sp=sociale psychiatrie 

       
 

 lvg=licht verstandelijk geh 

       
 

 

        
 

 Zorgtoewijzing, wachtlijstregistratie, wachtlijstbemiddeling 

       
 

 

        
 

 CIBG Toelichting: 

       
 

 "De zorgverzekeraar of het zorgkantoor speelt een belangrijke rol bij het 

      
 

 effectueren van de toelating en kunnen aanvullende kwaliteitseisen stellen. Een 

      
 

 instelling voor medisch specialistische zorg is een instelling waarin geneeskundige 

      
 

 zorg wordt geleverd door medisch specialisten (voor de GGZ een psychiater). Bij 

      
 

 het contracteren van een dergelijke instelling zal het zorgkantoor of de 

      
 

 zorgverzekeraar willen weten of de instelling die specialistische zorg zal kunnen 

      
 

 leveren. Die instelling zal dit in ieder geval kunnen als deze één (of meer) medisch 

      
 

 specialist(en) in dienst heeft; al zijn ook andere constructies dan het in dienst zijn 

      
 

 denkbaar." 

       
 

 CIBG toelichting over de functie BH: 

       
 

 "Het Besluit Zorgaanspraken AWBZ kent alleen nog de functie behandeling zoals 

      
 

 bedoeld in artikel 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ voor verzekerden met 

      
 

 een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking (verzorging en 

      
 

 verpleging) en voor verzekerden met een verstandelijke, lichamelijke of 

      
 

 zintuiglijke handicap (gehandicaptenzorg). De door u gevraagde AWBZ-functie 
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 behandeling artikel 8 geldt dus niet voor verzekerden met een psychiatrische 

      
 

 aandoening. Op basis van uw huidige toelating (als instelling voor medisch 

      
 

 specialistische zorg) heeft u voor het verlenen van behandeling geen aparte 

      
 

 AWBZ-toelating nodig." 

       
 

 (dus mag voor een IMSZ (Zvw) toelating, een awbz code voor PV VP BG BH worden uitgegeven) 

      
 

 
Indien een instelling de functie IMSZ heeft toegewezen 

gekregen: 

Extra CIBG toelichting (m.b.t. psychiatrische aandoening):  

"Behandeling voor verzekerden met een psychiatrische 

aandoening kunt u echter bieden vanuit uw toelating als 

instelling voor medisch specialistische zorg." 
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soortcode soort instelling 

compartiment 1 

AWBZ (care) 

compartiment 2 Zvw 

(cure) 

compartiment 3 

AV/HMD/onverzekerd 

V&V 

(1) 

GGZ  

( 2/Zvw 

kortdurend 

geneeskundig 

+ 1 langdur.) 

G(H)Z 

(1) 

obv Vws 

toelating 
Opmerking 

(06-01) algemeen ziekenhuis zvw x x 

 

x 

 (06-02) academisch ziekenhuis zvw x x 

 

x 

 (06-03) astma kliniek zvw x 

  

x 

 (06-06) epilepsie centrum zvw x 

  

x 

 (06-08) kankerkliniek zvw x 

  

x 

 (06-10) kraamkliniek zvw x 

  

x 

 (06-13) oogziekenhuis zvw x 

  

x 

 (06-16) revalidatie centra zvw x 

 

x x 

 (06-21) sanatorium zvw x x 

 

x 

 (06-28) multi-categoraal ziekenhuis zvw x x 

 

x 

 06-29 psychiatrisch ziekenhuis AWBZ 

 

x 

 

x 

 18 dialyse-centra zvw x 

  

x 

 19 audiologische centra zvw x 

  

x 

 20 radiotherapeutische centra zvw x 

    21 dienstenstructuren (ANW-diensten) zvw x 

  

Nza 

 220 zelfstandige behandel centra zvw x 

  

x 

 227 zelfstandige behandel centra (EMS) zvw x 

    23 inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling zvw x 

 

x x 

 25 inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling zvw 

 

x 

 

x 

 30 instellingen voor verstandelijk gehandicapten AWBZ 

  

x x 

 31 bloedbank zvw 

   

x 

 32 GGD zvw 

     33 kraamcentrum zvw 

     34 trombosedienst zvw 

   

x 
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soortcode soort instelling 

compartiment 1 

AWBZ (care) 

compartiment 2 Zvw 

(cure) 

compartiment 3 

AV/HMD/onverzekerd 

V&V 

(1) 

GGZ  

( 2/Zvw 

kortdurend 

geneeskundig 

+ 1 langdur.) 

G(H)Z 

(1) 

obv Vws 

toelating 
Opmerking 

35 instellingen voor visueel gehandicapten AWBZ 

  

x x 

 36 ambulancedienst zvw 

     38 tandheelkundige centra zvw 

     39 instelling voor jeugdtandverzorging zvw 

     40 instellingen voor auditief gehandicapten AWBZ 

  

x x 

 41, 43, 49, 61, 

66 
beheersstichtingen Wlz (41-00) AWBZ 

   

x 

 
49 

(beheersstichtingen en) abortusklinieken 

490911 - 490943 
AWBZ 

   

x 

 42 verzorgingshuizen AWBZ x x <- x 

 (45) verpleeginrichtingen voor somatische ziekten AWBZ x x 

 

x 

 (46) verpleeginrichtingen voor psycho-geriatrische patienten AWBZ x x 

 

x 

 47 gecombineerde verpleeginrichtingen AWBZ x x 

 

x 

 

48 

480001 - 483005 = AWBZ 

overige instellingen - verpleegunits/diversen 
AWBZ 

x x 

   

48 

v.a. 485001 = ZVW 

overige instellingen 

zvw 

 

  

 

alleen 

de 

eerste 

25 

 50 huisartsenlaboratoria/gem. laboratoria zvw 

 

  

   51 klinisch genetisch centrum zvw 

 

  

 

x 

 52 eurotransplant zvw 

 

  

 

x 

 53 diverse samenwerkingsverbanden zvw 
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soortcode soort instelling 

compartiment 1 

AWBZ (care) 

compartiment 2 Zvw 

(cure) 

compartiment 3 

AV/HMD/onverzekerd 

V&V 

(1) 

GGZ  

( 2/Zvw 

kortdurend 

geneeskundig 

+ 1 langdur.) 

G(H)Z 

(1) 

obv Vws 

toelating 
Opmerking 

54 ggz instellingen (puk / paaz) zvw 

 

x 

 

x 

Op de toelating moet vermeld 

staan dat het gaat om zvw functie 

instelling voor medisch 

specialistische zorg. 

58 centrale post ambulancedienst (CPA) zvw 

     60 instellingen voor dagverpleging voor ouderen (DVO) AWBZ x 

  

x 

 65 gezins vervangende tehuizen (GVT) AWBZ 

  

x x 

 70 kinder dag verblijven (kinder dag centra) (KDC) AWBZ 

 

x x x 

 72 ribw (regionale instellingen voor beschermd wonen) AWBZ 

 

x 

 

x 

 73 wlz gecombineerd (sector overschrijdende instellingen) AWBZ x x x x 

 75 thuiszorginstellingen AWBZ x 

  

x 

 78 sociaal pedagogische diensten zvw 

 

x 

 

x 

 
79 

riagg (regionale instellingen voor ambulante geestelijke 

gezondheidszorg) 
AWBZ 

 

x 

 

x 

 80 niet erkende verpleeginrichtingen zvw x 

    

        legenda groen; in gebruik bij AGB AWBZ 

      

        

 

blauw; ZVW codes echter gezien (nieuwe) regelgeving óók AWBZ 

(uitgezonderd AWBZ verblijf) 

     

 

donkerblauw; ZVW 

      

 

paars; is nog niet gebruikt/geen AGB-codes in uitgegeven 

      

 

rood; mag niet meer worden uitgegeven 

      

 

oranje; wordt niet meer in uitgegeven/is éénmalig in uitgegeven 

      

        

 

zwart; zie opmerking !   
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soortcode soort instelling 

compartiment 1 

AWBZ (care) 

compartiment 2 Zvw 

(cure) 

compartiment 3 

AV/HMD/onverzekerd 

V&V 

(1) 

GGZ  

( 2/Zvw 

kortdurend 

geneeskundig 

+ 1 langdur.) 

G(H)Z 

(1) 

obv Vws 

toelating 
Opmerking 

 

1e compartiment Zorg is de AWBZ 

      

 

2e compartiment Zorg is de Zvw 

      

 

3e compartiment Zorg is de AV en onverzekerde zorg 

      

 

    

     awbz code awbz functies PV VP BG BH VB registreren 

      73-75 VPT [Volledig Pakket Thuis] 

      73-75 experimenten regelarme instellingen 

      zvw met awbz 

code MSVT (Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie) 

      

 

GGZ; BG (Wmo) + Jeugdzorg + RIBW is onder verantwoording 

Gemeenten gevallen 

      


