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Auteurs 

Vektis Streams – Referentieproducten 

 

Meer informatie 

Voor veel gestelde vragen en om je specifieke vraag te stellen kun je terecht op de website van 

Vektis: www.vektis.nl. Informatie over AGB kun je vinden op https://www.agbcode.nl/ 

 

Als je vragen hebt over de werking van het AGB-register binnen de API’s of ander inhoudelijke 

vragen over AGB, dan kun je bij ons terecht. Neem hiervoor contact op met het beheerteam via 

referentieproducten@vektis.nl.  

 

Vektis 

Sparrenheuvel 18 

Gebouw B 

3708 JE Zeist 

 

Postbus 703 

3700 AS ZEIST 

 

T: 030 8008 300 

F: 030 8008 320 

E: info@vektis.nl 

 

 

© 2020 Vektis 

Wij hebben de inhoud van dit rapport met de grootste zorgv uldigheid samengesteld. We doen er 

alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is 

ten opzicht van de AGB-services, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. De AGB-services 

worden ten tijde van deze publicatie verder ontwikkeld. Bij een nieuwe versie van de generieke 

afspraken wordt de publicatie hierop aangepast.  

Vektis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van 

het gebruik van de hier aangeboden informatie. 

 

U mag alles uit deze uitgave kopiëren zolang u gebruikmaakt van bronvermelding.  

  

http://www.vektis.nl/
https://www.agbcode.nl/
mailto:referentieproducten@vektis.nl
mailto:info@vektis.nl
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 Inleiding 

Vektis beheert het Algemeen GegevensBeheer (AGB) register. In het AGB-register staan actuele 

gegevens van zorgpartijen en biedt daarmee inzicht in de kenmerken van alle declarerende 

ondernemingen in de zorg en individuele zorgverleners. Het kan daarbij gaan om zowel natuurlijke 

personen als om organisaties. De gegevens zijn voorzien van een unieke codering: AGB-code. 

Deze AGB-code wordt door Vektis uitgegeven. 

 

Het AGB-register wordt in diverse zorgprocessen als identificatiebron gebruikt. Hiermee biedt het 

AGB-register ondersteuning bij het elektronisch uitwisselen van informatie tussen zorgpartijen. Denk 

hierbij aan doeleinden als zorginkoop, zorgtoewijzing, declaratieverwerking en gidsen. 

 

Dit document heeft tot doel om de kern van het AGB-register uit te leggen om de aan AGB 

gerelateerde diensten, zoals de AGB Services, beter te begrijpen.  
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 AGB-register: dé bron binnen de 

zorg 

Onderstaand schema geeft een beeld van de veelzijdigheid van het gebruik van het AGB-register. 

Zo is er informatie-uitwisseling met overheidsinstanties, gemeenten, branche- en 

beroepsorganisaties en zorgverzekeraars. In de begrippenlijst achteraan dit document vindt u meer 

uitleg over de genoemde instanties. 
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 Structuur AGB-register 

 

 

Bovenstaande figuur geeft kernachtig de structuur van AGB weer. Je ziet dat drie verschillende 

partijen onderscheiden worden: ondernemingen, vestigingen en zorgverleners. Omdat alle partijen 

in het AGB-register direct of indirect verbonden zijn aan zorg verlenen, worden dit zorgpartijen 

genoemd. Elke zorgpartij heeft een eigen AGB-code. Tussen de zorgpartijen in het AGB-register 

liggen relaties. Onder een onderneming zijn één of meer vestigingen gekoppeld, waar weer 

zorgverleners werken.  

De zorgverlener is bij de onderneming in dienst, en daarom ligt er ook een zogenoemde 

arbeidsrelatie tussen de zorgverlener en de onderneming.  
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 Kwalificaties en erkenningen 

Een AGB-code wordt door Vektis uitgegeven op basis van een kwalificatie. Om in aanmerking te 

komen voor een kwalificatie, moet je de juiste erkenningen hebben die recht geven op deze 

kwalificatie. Een erkenning is een toetsbaar criterium. Voor zorgaanbieders kun je dan denken aan 

een vermelding in een basisregistratie of lidmaatschap van een beroepsvereniging. Voor 

ondernemingen is het bijvoorbeeld verplicht om in het handelsregister van de KvK ingeschreven te 

staan en bij vestigingen kun je bijvoorbeeld denken aan een vergunning. 

 

Voorbeeld van een kwalificatie en erkenning voor een zorgaanbieder:  

 

 
 

Zodra de laatste kwalificatie van een zorgverlener wordt gesloten, wordt ook de AGB-code 

gesloten. 

 

  

Kwalificatie 0401 – Fysiotherapie 

Verplichte erkenning: Registratie bij RIBIZ Fysiotherapie 

 Om deze kwalificatie te krijgen moet de zorgverlener in 

RIBIZ geregistreerd staan als fysiotherapeut 

 Zodra de registratie bij RIBIZ vervalt, vervalt ook het recht 

op deze kwalificatie.  
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Het figuur hieronder laat de relaties tussen zorgverlener, kwalificaties en erkenningen nog eens 

schematisch zien. 
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 Algemene voorwaarden/regels 

De algemene voorwaarden van AGB zijn gepubliceerd op www.agbcode.nl. Hier vindt je links 

onder aan de pagina ook het Beheer en Onderhoud-document.  Dit is document geeft een 

uitgebreide beschrijving van AGB. Mocht u nog vragen hebben over AGB in het algemeen, kunt u 

het beste contact opnemen met onze Servicedesk (030 8008 300) of mailen naar info@agbcode.nl. 

 

 

 

  

http://www.agbcode.nl/
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 Begrippen- en afkortingenlijst 

In dit document worden verschillende begrippen en afkortingen gebruikt. Hieronder wordt per 

definitie een omschrijving gegeven. 

Definitie Omschrijving 

Vecozo Vecozo regelt het administratieve berichtenverkeer tussen alle zorgverzekeraars, 
zorgkantoren, gemeenten en meer dan 44.000 zorgaanbieders. 

ZAB (Proves) ZAB = Zorgaanbiedersadresboek 

Proves bestaat uit Patiëntenfederatie Nederland, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, Nictiz, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ, VECOZO en het programma MedMij. Zij 

begeleiden pilots om gecontroleerd live te gaan met patiëntdata en testen nieuwe 
informatiestandaarden. 

LRZa Landelijk Register Zorgaanbieders: geeft inzicht in wie, waar, welke zorg verleent en met 
welke bevoegdheid.  

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

ZBO’s Zelfstandige bestuursorganen 

NZa Nederlandse Zorg Autoriteit: houdt toezicht op de zorgmarkt in Nederland, zowel op 
zorgaanbieders als verzekeraars 

IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de jeugdzorg. 

ZINL Zorginstituut Nederland: een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat 

Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en 
de Wet langdurige zorg (Wlz). 

RIZ Het portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ) is een besloten portaal uitgegeven 

door Vektis en is bedoeld voor zorgverzekeraars die lid zijn van Zorgverzekeraars Nederland. 
Via het RIZ kunnen zorgverzekeraars diverse bronnen raadplegen, waardoor zij in een zo 

vroeg mogelijk stadium inzicht krijgen in de integriteit van zorgaanbieders en mogelijke 
risico’s. 

Datawarehouse In het datawarehouse van Vektis worden alle data van zorgdeclaraties in Nederland 

bewaard. 

SW-leveranciers Software-leveranciers 

TOG Tariefinformatiesysteem Organen Gezondheidszorg: in dit systeem van Vektis staan de 

landelijke tarieven van zorginstellingen en medisch beroepsbeoefenaren. 

RIBIZ Registratie en informatie beroepsbeoefenaren in de zorg. RIBIZ verzorgt namens het 

ministerie van VWS de inschrijving van zorgverleners in het BIG-register. Daarnaast houdt 
RIBIZ zich bezig met de erkenning van buitenlandse diploma's. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfstandig_bestuursorgaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziektekostenverzekering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zorgverzekeringswet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_langdurige_zorg
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