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 Inleiding 

1.1. Inleiding 

In dit document beschrijven we de gegevens, regels en processen rondom AGB. Daarnaast gaan 

we in dit document ook in op de wijze waarop het AGB-register beschikbaar wordt gesteld aan de 

afnemers/gebruikers van het AGB-register en de daarbij gestelde voorwaarden. 

 

We vermelden alleen de actueel geldende informatie. Informatie over afgewezen wijzigingen of 

aanpassingen waar nog geen besluit over is genomen, wordt niet vermeld. 
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 Definities en Entiteiten 

2.1. Definities 

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  

- Gidsen (Informatieverstrekking zoals openingstijden, webadressen, enzovoort en 

zorgbemiddeling voor verzekerden)  

- Ondersteunend voor (schade-analyses) in zorgprocessen op basis van AGB-codes 

Er is een AGB-code voor zorgverleners (AGB-zorgverlenercode een AGB-code voor 

ondernemingen (AGB-ondernemingscode) met per vestiging een een AGB-code voor 

vestigingen (AGB-vestigingscode). 

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. 

ZORGAANBIEDER De zorgaanbieder is de entiteit die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent.. Het is de 

verzamelnaam voor de verschillende entiteiten onderneming, vestiging en zorgverlener. 

Overige ondernemingen die wel een rol spelen in de processen in de zorg, maar geen zorg 

aanbieden (zoals servicebureaus, zorgmakelaars), zijn geen zorgaanbieders. 

ZORGVERLENER Een persoon die bevoegd is om beroepsmatig zorg te verlenen aan een ander. 

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

economisch verkeer. De onderneming in AGB is de juridische entiteit, onder wiens 

verantwoordelijkheid de zorg geleverd wordt. Een onderneming dient als onderneming 

ingeschreven te staan in het Handels Register van de Kamer van Koophandel (KvK) en bezit 

daarmee een KvK-nummer en een rechtsvorm. Van een buitenlandse onderneming wordt het 

inschrijfnummer van het buitenlandse handelsregister geregistreerd. 

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

economisch verkeer. De onderneming in AGB is de juridische entiteit, onder wiens 

verantwoordelijkheid de zorg geleverd wordt. Een onderneming dient als onderneming 

ingeschreven te staan in het Handels Register van de Kamer van Koophandel (KvK) en bezit 

daarmee een KvK-nummer en een rechtsvorm. Van een buitenlandse onderneming wordt het 

inschrijfnummer van het buitenlandse handelsregister geregistreerd. 

VESTIGING Een vestiging is een gebouw of complex van gebouwen waar de uitvoering van 

zorgactiviteiten van een onderneming plaatsvindt.  



6/20 

Aanvullende informatie AGB  

Term/Afkorting Definitie 

Een onderneming in AGB heeft één of meerdere vestigingen. Veel vestigingen hebben geen 

betekenisvolle AGB-code, in het declaratieverkeer wordt de AGB-code van de onderneming 

gebruikt. 

KWALIFICATIE 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. 

ERKENNING Een erkenning is een toetsbaar criterium bij een zorgpartij. Bij zorgverleners kan dit op basis van 

een vermelding in een basisregistratie, bevoegdheid, lidmaatschap van een 

beroepsvereniging of een diploma. Bij ondernemingen/vestigingen kan dit op basis van een 

toelating/vergunning en/of keurmerk.  

RELATIE Betrekking waarin ONDERNEMINGEN, VESTIGINGEN en ZORGVERLENERS tot elkaar staan. 

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. 

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 

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) 

13. Geclausuleerde inschrijving (conversie uit RegBIG) 

De waarden 7 tot en met 13 zijn alleen van toepassing op de BIG-erkenningen 

 

 

2.2. Zorgpartij 

Zoals in de definitie is beschreven is in het AGB-register een zorgpartij een verzamelnaam voor:  

• Zorgaanbieders (ondernemingen, vestigingen en zorgverleners) 

• Overige ondernemingen die een dusdanige rol spelen in de bedrijfsprocessen in de zorg dat 

een eigen AGB-code een vereiste is. 
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2.3. Zorgverleners 

Zorgverlener 

AGB-code 

Kwalificaties 

Erkenningen 

Geslacht 

Naamgeving* volgens de hiervoor geldende NEN normen 

Correspondentieadres volgens NEN normen 

Communicatiegegevens volgens NEN normen, o.a. 

• e-mail adres(sen) 

• telefoonnummer(s) 

Adellijke titel 

Academische titel 

Geboortedatum 

Datum bevoegd 

Datum aanvang beroep 

Reden einde 

Bewijsstukken (opgeslagen documenten, bijvoorbeeld een 

toelating) 

Startdatum 

Einddatum 

 

 

* Namen worden uitgeleverd in hoofdletters. Dit betreft voorletters, voorvoegsels, achternaam en 

geboortenaam. Dit biedt onze afnemers de mogelijkheid om hier op de meest eenvoudige manier 

zelf een keuze te maken bij de verwerking in de eigen systemen en applicaties. 

 

Naast de entiteiten zorgverlener, vestiging en onderneming, kunnen 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. 

 

Indien de eigenaar of tekenbevoegde geen zorgverlener is, dan wordt deze persoon geregistreerd 

als contactpersoon bij de onderneming en/of vestiging. Deze persoon krijgt geen zorgverleners-

AGB-code. 

 

Tekenbevoegde / eigenaar 

Geslacht 

Naamgeving volgens de hiervoor geldende NEN norm 

Startdatum 

Einddatum 
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Een kwalificatie is een aanduiding van de beroepsgroep waartoe de zorgverlener behoort. In AGB 

wordt een kwalificatie toegekend aan een zorgverlener op basis van 1 of meer erkenningen. 
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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 

 

De basis voor de kwalificaties wordt gelegd middels 1 of meer erkenningen. Deze erkenningen 

worden onder andere vastgelegd in AGB op basis van de ledenlijsten van beroepsverenigingen, 

registratielijsten van kwaliteitsregisters en diploma’s. Bij 1 erkenning hoort 1 unieke bron. Wanneer er 

bij een beroepsorganisatie sprake is van specifieke deelregistraties voor verschillende specialisaties, 

zal er per specialisatie een specifieke erkenning worden vastgelegd. Zo kunnen er vanuit 1 

beroepsorganisatie 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 

 

2.4. Ondernemingen 

Onderneming 

AGB-code 

Statutaire naam 

Rechtsvorm 

Kamer van koophandel (KvK) nummer of inschrijfnummer van het buitenlandse register indien het een 

buitenlandse onderneming betreft 

Handelsnaam 1 

Handelsnaam 2 
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Onderneming 

'Roepnaam', betreft een zelf op te geven naam waarmee de onderneming in de omgeving/volksmond 

bekend staat 

Kwalificaties 

Erkenningen 

Product- /dienstaanbod 

Adresgegevens volgens NEN normen: 

• Maximaal 1 tijdsgeldig bezoekadres 

• 1 tijdsgeldig postadres (kan gelijk zijn aan het bezoekadres)1 

Communicatiegegevens volgens NEN normen, o.a. 

• e-mail adres(sen) 

• telefoonnummer(s) 

Contactpersonen, zoals tekenbevoegde natuurlijke personen of eigenaren 

NZa-code 

Reden einde 

Startdatum 

Einddatum 

 

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 onderneming of vestiging. 

 

Kwalificatie 

Kwalificatie ID 

Status 

Gegevens openbaar 

Gebruiker 

Type laatste controle 

Datum laatste controle 

Datum invoer 

Datum mutatie 

Datum aanvang 

Datum einde 

 

  

                                                      

 
1 Een bezoekadres kan geen postbus zijn 
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De basis voor de kwalificaties wordt gelegd middels 1 of meerdere erkenningen.  

 

Erkenning 

Erkenning ID 

Referentie 

Status 

Datum Behaald 

Type laatste controle 

Datum laatste controle 

Gebruiker 

Datum invoer 

Datum mutatie 

Datum aanvang 

Datum einde 

 

 

2.5. 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 

Erkenningen 

Product- /dienstaanbod (aanbiedingen) 

Adresgegevens volgens NEN normen 

• 1 tijdsgeldig bezoekadres2 

• eventueel 1 tijdsgeldig postadres (kan gelijk zijn aan het bezoekadres) 

Communicatiegegevens volgens NEN normen, o.a. 

• e-mail adres(sen) 

• telefoonnummer(s) 

Contactpersonen voor verschillende rollen, zoals tekenbevoegde natuurlijke personen of eigenaren  

Etalagegegevens 

Reden einde 

Startdatum 

Einddatum 

 

                                                      
2 Een bezoekadres kan geen postbus zijn 
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2.6. Relaties 

Een relatie geeft de betrekking weer waarin ONDERNEMINGEN, VESTIGINGEN en ZORGVERLENERS tot elkaar 

staan. De rol die een zorgpartij heeft in een relatie, met het daarbij horende relatietype, is 

afhankelijk van het type zorgpartij. 

 

Zoals in onderstaand figuur is weergegeven kunnen er op diverse manieren relaties worden gelegd 

tussen zorgpartijen. 

 

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

Vestiging

Ondernemingen kunnen 

onderverdeeld worden in 
zorgondernemingen en 
overige ondernemingen

Onderneming

Vestiging Overige onderneming

Zorgonderneming

Relatie 

type 
+ 

rol

Relatie 

type 
+ 

rol

Relatie 

type 
+ 

rol

Onderneming

Relatie 

type 
+ 

rol

Zorgverlener
Zorgverlener

Zorgverlener

Vestiging
Vestiging

Zorgverlener

 

Toelichting figuur 

Een onderneming heeft een relatie met haar vestiging(en) en kan een relatie hebben met andere 

ondernemingen. De zorgverleners zijn aan de vestigingen gerelateerd waar zij daadwerkelijk zorg 

verlenen. 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 

  



13/20 

Aanvullende informatie AGB  

 

2.7. Overzicht relatietypen en – rollen 

Relatie 

TypeID 

RelatieType Omschrijving Relatie 

Rol 

Relatietype Zorgpartij 

TypeID 

Zorg

partij 

Type 

1 Werkzaam bij 7 Werklocatie Vestiging 3 

1 Werkzaam bij 6 Werkzaam als zorgverlener Zorgverlener 1 

1 Werkzaam bij 26 Gevestigd apotheker Zorgverlener 1 

2 Franchise 8 Franchisegever Onderneming 2 

2 Franchise 9 Franchisenemer Onderneming 2 

3 Ketenpartijen 10 Hoofdaannemer Onderneming 2 

3 Ketenpartijen 11 Onderaannemer Onderneming 2 

4 Samenwerkingsverband 12 Samenwerkingsverband Onderneming 2 

4 Samenwerkingsverband 13 Lid van samenwerkingsverband Onderneming 2 

5 Contract 22 Contractant Onderneming 2 

5 Contract 23 Gecontracteerde Onderneming 2 

6 Factoring 14 Factoringbureau Onderneming 2 

6 Factoring 15 Horende bij factoringbureau Onderneming 2 

7 Organisatie 16 Onderneming van Onderneming 2 

7 Organisatie 17 Vestiging van Vestiging 3 

8 Eigenaar 18 Eigenaar Zorgverlener 1 

8 Eigenaar 19 Eigendom Onderneming 2 

10 Beheer 20 Beheerder Onderneming 2 

10 Beheer 21 Beheerde Onderneming 2 

11 Administratieve verbintenis 24 Verbonden aan Onderneming 2 

11 Administratieve verbintenis 25 Verbonden aan Onderneming 2 

12 Overname van activiteiten 27 Activiteiten overgenomen door Onderneming 2 

12 Overname van activiteiten 28 Activiteiten overgenomen van Onderneming 2 

13 Fusie 29 Gefuseerd tot Onderneming 2 

13 Fusie 30 Gefuseerd met Onderneming 2 

14 Arbeidsrelaties 31 Werkgever Onderneming 2 

14 Arbeidsrelaties 1 Eigenaar Zorgverlener 1 

14 Arbeidsrelaties 2 Vrijgevestigd (MTO getekend)3 Zorgverlener 1 

14 Arbeidsrelaties 3 In loondienst bij Zorgverlener 1 

14 Arbeidsrelaties 4 Als ZZP werkzaam bij/gedetacheerd Zorgverlener 1 

14 Arbeidsrelaties 5 Waarnemer Zorgverlener 1 

15 Indicatiestelling 32 Indicatiesteller Zorgverlener 1 

15 Indicatiestelling 33 Indicatievrager Onderneming 2 

15 Indicatiestelling 34 Indicatievrager Vestiging 3 

                                                      
3 Deze relatierol kan worden geïnterpreteerd als óf vrijgevestigd, óf vrijgevestigd MTO getekend. De laatstgenoemde 

geldt voor medich specialisten 
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2.8. Toelichting fusies 

Er worden 2 vormen van fusie onderkend: 

 

• Overname van activa/passiva: 

• Beide B.V.'s blijven formeel bestaan, één ervan als lege B.V. zonder activiteiten 

• Van de lege B.V. wordt de AGB-code beëindigd  

 

• Fusie, juridische fusie: 

• 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 een 

einddatum) 

• Vanuit de fusie wordt een nieuwe B.V. opgericht 

• De twee oorspronkelijke B.V.'s worden bij de KvK beëindigd en er wordt een nieuwe 

verkrijgende B.V opgericht.  

• De AGB-codes van de voormalige B.V.'s worden beëindigd (op basis van de mutatie bij de 

KvK) 

• De nieuwe B.V. krijgt een nieuwe AGB-code 

 

Bij Overname van activa/passiva neemt Vektis de volgende stappen: 

 

• Onderneming B wordt overgenomen door onderneming A, zonder aanpassing bij de KvK 

• Vektis ontvangt een overnamebericht van onderneming B, ondertekend door onderneming B 

• Vektis voert in overleg met de onderneming een einddatum op bij onderneming B, met als 

reden einde 'Overname van activiteiten', 

• Vektis legt de onderneming-onderneming relatie vast 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' 

 

Bij Juridische fusie, waarbij de verkrijgende BV overneemt, neemt Vektis de volgende stappen: 

 

• Onderneming B fuseert met onderneming A. De registratie van onderneming B bij de KvK 

vervalt. Vanuit KvK/LRZa wordt geen reden einde gecommuniceerd. 

• Vektis ontvangt via het LRZa een signaal dat de KvK-registratie van onderneming B vervalt 

• Het LRZa-signaal zet het proces in gang waarbij de AGB-registratie van onderneming B wordt 

beëindigd 

• Vektis ontvangt een fusiebericht van onderneming B, ondertekend door onderneming B 

Vektis legt de onderneming-onderneming relatie vast met het type 'Fusie' en relatierol 

'Gefuseerd met'. 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 

• Vektis past de reden einde bij onderneming B aan naar 'Fusie' 
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Bij een Juridische fusie, waarbij een nieuwe BV wordt opgericht, neemt Vektis de volgende 

stappen:  

 

• Onderneming B fuseert met onderneming A waardoor onderneming C ontstaat. De registratie 

van onderneming A en B vervallen bij de KvK. Voor onderneming C is een nieuwe KvK-registratie 

vastgelegd bij de KvK 

• Vektis ontvangt via het LRZa een signaal dat de KvK-registratie van ondernemingen A en B 

vervalt 

• Het LRZa-signaal zet het proces in gang waarbij de AGB-registratie van ondernemingen A en B 

worden beëindigd 

• 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 

• Vektis registreert onderneming C in AGB, 

• Vektis legt de onderneming-onderneming relatie vast met het 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, 

• Vektis past de reden einde bij ondernemingen A en B aan naar 'Fusie' 

 

2.9. Toelichting indicatiestelling in de wijkverpleging 

Verzorgenden 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 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 in de vorm van een relatie tussen de ondernemings-AGB-code van de 

zzp’er in de wijkverpleging (verzorgende en verpleegkundige niveau 4) en de zorgverleners-AGB-

code van de verpleegkundige niveau 5. Daarnaast wordt een relatie gelegd tussen de vestigings-

AGB-code van de zzp’er in de wijkverpleging en de zorgverleners-AGB-code van de 

verpleegkundige niveau 5. 

 

  



16/20 

Aanvullende informatie AGB  

 

 

 

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) 

 

2.10. 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. 

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 het zelf 

op te geven product/dienst aanbod. Iedere zorgpartij kan zelf het zorgaanbod op ondernemings- 

en vestigingsniveau aangeven in AGB. 

 

2.11. Registreren en monitoren kwalificaties/erkenningen 

Een kwalificatie is een aanduiding van de beroepsgroep of soort 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.  
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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 komt overeen met dit proces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zorgverlener in het voorbeeld heeft 4 erkenningen waarvan er 3 gekoppeld zijn aan de 

kwalificaties. 

 

Erkenningen zorgverlener uit het voorbeeld: 

 

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

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

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

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

• Lidmaatschap van een beroepsvereniging waar in dit voorbeeld geen kwalificatie aan 

gekoppeld is 

 

 

 

 

Huisartsen 

Ingangsdatum: 01-01-2007

0101

Erkenningen ZVL

kwalificatie

Voorbeeld van kwalificaties op basis van erkenningen van een zorgverlener

Fysiotherapeuten

Ingangsdatum: 01-01-2009

0401
kwalificatie

Diploma xxx

Lidmaatschap xxx

Register xxx

X

RIBIZ – fysiotherapeut 

Register KNGF – Oedeemtherapie

… 

CIBG

RIBIZ – huisarts 

…

Fysiotherapeuten  
Oedeemtherapie

Ingangsdatum: 01-07-2010

0405
kwalificatie

Kwalificaties ZVL

X

X

X

Ingangsdatum Einddatum

01-01-2007

01-01-2009

01-07-2010

01-08-2008

01-08-2008  01-01-2011
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Kwalificaties zorgverlener uit het voorbeeld: 

 

• Arts (basis) op basis van erkenning Registratie bij RIBIZ in het BIG-register voor het beroep 

basisarts 

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

huisartsgeneeskunde 

• Fysiotherapeut op basis van de erkenning Registratie bij RIBIZ in het BIG-register voor het beroep 

fysiotherapie 

• Fysiotherapeut oedeemtherapie op basis van de erkenningen Registratie bij RIBIZ in het BIG-

register voor het beroep fysiotherapie en 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdslijnen: 

 

Zowel per kwalificatie als per erkenning wordt een tijdslijn (begin- en einddatum) in AGB vastgelegd 

en beschikbaar gesteld aan afnemers in de XML-bestanden en via de AGB-Raadpleegservice. 

 

Kwalifi-

catie 

erken-

ningen 

Kwalificatie 

omschrijving 

Erkenningtype Erkenning erkenning omschrijving 

8425 1 Arts (basis) BIG registratie RIBIZ Arts 

0101 1 Huisarts BIG registratie RIBIZ Huisartsgeneeskunde 

0401 1 Fysiotherapeuten BIG registratie RIBIZ Fysiotherapie 

0405 2 

Fysiotherapeuten 

Oedeemtherapie 

BIG registratie 

Register 

RIBIZ 

KNGF 

Fysiotherapie 

Oedeemtherapie 
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 Fagbu en XML 

3.1. Gebruik 71-codes 

Praktijken en instellingen zijn ondernemingen in AGB en hebben een vestiging in de 71-reeks. In het 

oude AGB kenden we ook dependances, deze waren gelieerd aan een praktijk en kenden geen 

eigen AGB-code. In het huidige AGB zijn deze dependances vestigingen geworden en hebben zij 

ook een AGB-code in de 71-reeks.  

 

De 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 zijn ze herkenbaar als codes die niet in het 

declaratieverkeer gebruikt mogen worden door het gebruik van een aparte reeks (71-codes). 

 

 

3.2. Criteria voor registratie van zorgverleners 

3.2.1. Combinatieverbijzonderingen 

De combinatieverbijzonderingen worden in de XML-bestanden niet meer weergegeven (bij de 

zorgverleners-AGB-codes). In de FAGBU-bestanden zijn deze gegevens wel nog zichtbaar. 

Vanwege het gebruik in de FAGBU zijn de combinatieverbijzonderingen bij de FAGBU-

documentatie geplaatst. 

 

3.2.2. Fysiotherapeuten 

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.  

 

3.2.3. Verloskundigen 

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

 

3.2.4. Overige artsen 

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 slechts 1 

AGB-code af te geven. Bij deze AGB-code wordt de meest algemene of meest gebruikte 
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specialisatie vermeld. Hiermee dient te worden voorkomen dat de overige arts per declaratie een 

andere AGB-zorgverlenerscode moet vermelden. Combinatieverbijzonderingen zijn niet mogelijk. 

 


