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1. Inleiding 

Dit document beschrijft de functionele herleidingregels van AGBM naar de objecten en bijbehorende informatie 

zoals ze bekend waren in AGB oud; instelling, praktijk met dependances, zorgverlener en relatie. Het doel van 

deze herleidingregels is om een functionele leidraad te geven op basis waarvan kan worden vastgesteld hoe 

vanuit de AGBM dataset de objecten t.b.v. de uitwisselingsbestanden (zoals o.a. de FAGBU’s) kunnen worden 

afgeleid. Deze herleidingregels worden tevens gebruikt om vanuit AGBM de uitwisselingsbestanden te blijven 

leveren. 

 

Een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van de uitwisselingsbestanden (FAGBU’s e.a.) is terug te 

vinden in de bestandsbeschrijvingen van betreffend uitleveringsbestand op de Vektis portal. 
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2. Functionele beschrijving herleidingregels 

2.1 Algemene herleidingregels 

Naast de specifieke herleidingregels per object zijn er ook herleidingregels die voor alle objecten gelden. Deze 

worden hieronder genoemd. 

 Een zorgpartij kan in AGBM meerdere AGBcodes hebben. Bij herleiding naar zorgaanbieders t.b.v. de 

uitwisselingsbestanden dienen deze AGBcodes geïnterpreteerd te worden als verschillende 

zorgpartijen.  

2.2 Herleiding van instellingen 

De instellingen uit AGB oud zijn opgenomen in AGBM als een zorgpartij van het type Onderneming met een 

relatie van type Organisatie met een nieuw gegenereerde zorgpartij van het type Vestiging. Hieronder een 

beschrijving van de standaard herleidingregels m.b.t. instellingen.  

 

 
Figuur 1: Schematische weergave herleiding instellingen (standaardregel) 

 

Een instelling is te herleiden uit AGBM vanuit een zorgpartij van type Onderneming met een zorgsoort die 

hoort bij een instelling (zie bijlage 4.2): 

 De AGBcode van de instelling komt overeen met de AGBcode van de Onderneming in AGBM waaruit 

de instelling terugherleid is. 

 De naam van de instelling komt overeen met de Roepnaam (deze kan afwijken van de Handelsnaam 

of statutaire naam, zoals vastgelegd in de KvK en zoals door Vektis overgenomen vanuit de KvK) van 

de Onderneming in AGBM waaruit de instelling terugherleid is. 

Rol 'Vestiging van'

Rol 'Onderneming van'

Instell ingOnderneming

Relatie 'Organisatie'

Vestiging 1

UitwisselingsbestandAGBM

AGBcode uit AGB behouden
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Adres

(type Bezoekadres)
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 De verbijzonderingcode van de instelling is af te leiden op basis van de kwalificaties van de 

Onderneming in AGBM waaruit de instelling terugherleid is. In een vertaaltabel binnen AGBM wordt 

vastgelegd welke kwalificaties leiden tot welke verbijzonderingcode.  

 Nieuwe kwalificaties worden wel toegevoegd maar er worden geen nieuwe verbijzonderingen 

gerealiseerd. 

 Het adres van de instelling komt overeen met het adres van het type bezoekadres
1
 dat gekoppeld is 

aan de eerste vestiging (locatiecode 1) van de Onderneming in AGBM waaruit de instelling 

terugherleid is. 

 Het telefoonnummer van de instelling is te herleiden uit het communicatiegegeven van type 

‘telefoonnummer‘ en met het doel ‘algemeen’ van de Onderneming in AGBM waaruit de instelling 

terugherleid is. 

 Het e-mailadres van de instelling is te herleiden uit het communicatiegegeven van type ‘E-mail‘ en met 

het doel ‘algemeen’ van de Onderneming in AGBM waaruit de instelling terugherleid is. 

 De nieuwe zorgpartijen van type Vestiging, die tijdens de migratie van een instelling van AGB naar 

AGBM werden gegenereerd als Vestiging van een Onderneming dienen (behalve het gekoppelde 

adres zoals hierboven beschreven) niet te worden terug herleid t.b.v. de uitwisselingsbestanden. Het 

betreft hier AGB-codes beginnend met 71. 

 

2.2.1 Uitzondering: ZZP'ers in AGB (91) 

De instellingen waarvan de AGBcode begint met 9155 (administratieve eenheden) werden gemigreerd als 

Onderneming zonder Vestiging. Dit geldt ook voor de instellingen waarvan de AGBcode begint met 9191 (ZZP 

ondernemingen). Daarnaast werd voor deze 9191 instelling een nieuwe zorgpartij van type Zorgverlener 

gegenereerd.  

 

Per 1 januari 2016 zal de pilot ZZP stoppen. De registratie zoals hier beschreven zal per die datum komen te 

vervallen. De registratie van ZZP'ers zal dan onderdeel zijn van het reguliere proces. 

  

                                                                 
1
 Bij de migratie zijn Postbusnummers gemigreerd als bezoekadres, omdat er geen ander adres beschikbaar was. Het 

komt dus voor dat een Postbusnummer als bezoekadres is gekoppeld. 
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2.2.2 9191 (ZZP ondernemingen) 

 
Figuur 2: Schematische weergave herleiding Instelling 9191 

Een instelling waarvan de AGBcode start met 9191 is te herleiden uit AGBM vanuit een zorgpartij van type 

Onderneming. 

 Het adres van de instelling komt overeen met het adres van het type bezoekadres dat gekoppeld is 

aan de Onderneming in AGBM waaruit de instelling terugherleid is. 

 Tijdens de migratie van een instelling met code 9191 (ZZP ondernemingen) van AGB naar AGBM 

werd naast een Onderneming (die de AGBcode van de instelling overneemt) ook een nieuwe 

Zorgverlener gegenereerd met een nieuwe AGBcode. De instelling is te herleiden uit de Onderneming 

in AGBM. De nieuw gecreëerde Zorgverleners dienen niet terug herleid te worden. Deze zijn te 

herkennen aan de relatie ‘Eigenaarschap’ die zijn hebben met de Onderneming 9191, en het feit dat 

de AGBcode de eigenschap ‘gegenereerd’ heeft. 

2.2.3 9155 (administratieve eenheden) 

 
Figuur 3: Schematische weergave herleiding Instelling 9155 
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Een instelling waarvan de AGBcode start met 9155 is te herleiden uit AGBM vanuit een zorgpartij van type 

Onderneming. 

 Het adres van deze instelling komt overeen met het adres van het type correspondentieadres dat 

gekoppeld is aan de Onderneming in AGBM waaruit de instelling terugherleid is. 

 De relatie tussen de administratieve eenheid en de ZZP onderneming die in AGBM is vastgelegd in 

relatietype 'Administratieve verbintenis' en de relatierol 'Verbonden aan' is terug te herleiden naar de 

relatie status '04 verbonden aan'. 

2.3 Herleiding van Praktijken/Dependances 

2.3.1 Praktijken zonder 17 relatie 

Praktijken zonder een relatie met rechtspersoon (een zorgverlener met zorgsoort 17) werden bij de migratie 

van AGB naar AGBM geconverteerd naar het zorgpartijtype Onderneming. De dependances van deze 

praktijken werden omgezet naar het  zorgpartijtype Vestiging met een nieuw gegenereerde AGBcode. 

 

 
Figuur 4: Schematische weergave herleiding praktijken/dependances zonder '17 relatie' 

De praktijken en hun dependances zonder 17 relatie zijn als volgt te herleiden: 

 Een praktijk zonder een relatie 17 (relatie met een rechtspersoon) is terug te herleiden uit AGBM 

vanuit een zorgpartij van type Onderneming met een zorgsoort die hoort bij een Praktijk (zie bijlage 

4.1). Ondernemingen waarvan de AGBcode begint met 9155 of 9191 worden hierbij uitgesloten, dit 

zijn n.l. instellingen. 

 Een dependance van deze praktijk is te herleiden vanuit een Vestiging (relatietype 'Organisatie', Rol 

'Vestiging van') van de Onderneming in AGBM waaruit de praktijk terugherleid is. 
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 De adresgegevens van de dependance(s) zijn te herleiden vanuit het adres van type bezoekadres dat 

gekoppeld is aan deze Vestiging(en). 

 De AGBcode van de praktijk komt overeen met de AGBcode van de Onderneming in AGBM waaruit 

de praktijk terugherleid is. 

 De soort praktijk is te herleiden van de zorgsoort van de Onderneming uit AGBM waaruit de praktijk 

terug herleid is. 

 De naam van de praktijk komt overeen met de roepnaam (deze kan afwijken van de handelsnaam of 

statutaire naam, zoals vastgelegd in de KvK en zoals door Vektis overgenomen vanuit de KvK) van de 

Onderneming in AGBM waaruit de praktijk terugherleid is. 

 Het telefoonnummer van de praktijk is te herleiden uit het communicatiegegeven van type 

‘telefoonnummer‘ en met het doel ‘algemeen’ van de Onderneming in AGBM waaruit de praktijk 

herleid is. 

 Het e-mailadres van de praktijk is te herleiden uit het communicatiegegeven van type ‘E-mail‘ en met 

het doel ‘algemeen’ van de Onderneming in AGBM waaruit de praktijk herleid is. 

2.3.2 Uitzondering: Praktijken met een 17 relatie 

Praktijken met een relatie met een rechtspersoon (zorgverlener met zorgsoort 17) werden bij de migratie van 

AGB naar AGBM geconverteerd naar het zorgpartijtype Vestiging van de Onderneming die is voortgekomen 

uit de zorgverlener met zorgsoort 17 (zie 2.4). 

 

 
Figuur 5: Schematische weergave van herleiding van Praktijken/dependances met '17 relatie' 
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De praktijken en hun dependances met een 17 relatie zijn als volgt te herleiden: 

 Een praktijk met een 17 relatie (relatie met een rechtspersoon) is terug te herleiden uit AGBM vanuit 

een zorgpartij van type Vestiging (locatiecode 1) met een zorgsoort die hoort bij een Praktijk, die in 

een relatie van type ‘Organisatie’ met een Onderneming met zorgsoort 17 de rol vervult van ‘Vestiging 

van’. Vestigingen waarvan de AGBcode begint met 9155 of 9191 worden hierbij uitgesloten, dit zijn n.l. 

instellingen. 

 De AGBcode van de praktijk komt overeen met de AGBcode van de Vestiging in AGBM waaruit de 

praktijk terugherleid is. 

 De zorgsoort van de praktijk is te herleiden vanuit de zorgsoort van de vestiging uit AGBM waaruit de 

praktijk terugherleid is. 

 De naam van de praktijk komt overeen met de roepnaam (deze kan afwijken van de handelsnaam of 

statutaire naam, zoals vastgelegd in de KvK en zoals door Vektis overgenomen vanuit de KvK) van de 

Vestiging in AGBM waaruit de praktijk terugherleid is. 

 Het telefoonnummer van de praktijk is te herleiden uit het communicatiegegeven van type 

‘telefoonnummer‘ en met het doel ‘algemeen’ van de Vestiging in AGBM waaruit de praktijk herleid is. 

 Het e-mailadres van de praktijk is te herleiden uit het communicatiegegeven van type ‘E-mail‘ en met 

het doel ‘algemeen’ van de Vestiging in AGBM waaruit de praktijk herleid is. 

 De adresgegevens van de eerste dependance van de praktijk zijn te herleiden vanuit het adres van 

type bezoekadres dat gekoppeld is aan de Vestiging waaruit de praktijk terugherleid is (locatiecode 1). 

 De verdere dependances van de praktijk en hun adresgegevens zijn te herleiden vanuit de adressen 

van type bezoekadres die gekoppeld zijn aan de Vestigingen met locatiecode > 1, waarbij deze 

vestigingen tevens in een relatie van type ‘Organisatie’ met dezelfde Onderneming met zorgsoort 17 

de rol vervullen van ‘Vestiging van’. 

 Wanneer een rechtspersoon, in AGBM een Onderneming met zorgsoort 17, eigenaar is van meerdere 

praktijken, dan werden zowel deze praktijken als hun dependances tijdens de migratie overgezet naar 

AGBM als vestigingen van de Onderneming met zorgsoort 17. In dat geval is niet meer te herleiden 

welke dependances, nu Vestigingen, horen bij welke praktijk.  

 wanneer er in AGB een nieuwe relatie tussen een rechtspersoon (zorgsoort 17) en een onderneming 

wordt aangegaan, wordt dit geregistreerd als een onderneming-onderneming relatie (van het type 

Samenwerkingsverband), waarbij de onderneming (niet zijnde zorgsoort 17) 1 of meer vestigingen 

heeft. De herleiding naar de FAGBU is als volgt. In FAGBU09 wordt de relatie tussen de 17 en de 

onderneming (voorheen praktijk) zichtbaar en in FAGBU5 zijn de vestigingen van de onderneming  

(niet zijnde 17) zichtbaar.. 

Een voorbeeld: 17082687 heeft een onderneming- onderneming relatie met 2650162. Deze 

onderneming heeft 4 vestigingen. In de FAGBU's is de weergave als volgt: 

FAGBU9: D117082687265016201062006000000002100000003000 

FAGBU5: 

B2265016201Margrietstraat          16        5401DHUDEN                      

B2265016202Mgr. Nolensplein        8         4812JCBREDA                     

B2265016203Schutsboom              8         5541RWREUSEL                    

B2265016204Willem van Oranjelaan   3         5531HGBLADEL                    

Hiermee is de herleiding van dependances nog steeds gewaarborgd. 

2.4 Migratie van zorgverleners 

Zorgverleners werden bij de migratie van AGB naar AGBM geconverteerd naar: 

 Een zorgpartij van type Zorgverlener (natuurlijke personen), of 

http://agbbeheer.vektis.nl/bewerken/onderneming/1243057/26050162
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 Een zorgpartij van type Onderneming zonder een Vestiging. Het betreft hier zorgverleners uit AGB met 

een van de volgende zorgsoorten: 

o '17 - Rechtspersoon' 

o '85 - Taxivervoerders' 

o '98 - Declaranten' 

 Een zorgpartij van type Onderneming met een Vestiging. Het betreft hier zorgverleners met zorgsoort 

'76 - Leveranciers hulpmiddelen'. 

 

 
Figuur 6: Schematische weergave van herleiding van zorgverleners uit zorgpartij type Zorgverlener 

 

 
Figuur 7: Schematische weergave van herleiding van zorgverleners uit zorgpartij type Onderneming met zorgsoort 
17, 85, 98 
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Figuur 8: Schematische weergave van herleiding van zorgverleners uit zorgpartij type Onderneming met zorgsoort 
76 

Een Zorgverlener is terug te herleiden uit AGBM vanuit:  

 Alle zorgpartijen van zorgpartijtype Zorgverlener, met uitzondering van zorgverleners die zijn 

gegenereerd bij de migratie van AGB naar AGBM (met code 9191, zie paragraaf 2.2.1), en 

 Zorgpartijen van type Onderneming met de volgende zorgsoorten: 

o '17 - Rechtspersoon' 

o '85 - Taxivervoerders' 

o '98 - Declaranten' 

o '76 - Leveranciers hulpmiddelen' 

 De AGBcode van de Zorgverlener komt overeen met de AGBcode van de Onderneming of de 

Zorgverlener in AGBM waaruit de Zorgverlener terugherleid is. 

 Als de zorgverlener is terugherleid uit een zorgpartij van type Zorgverlener, dan komen de naam, het 

geslacht, de geboortedatum en indien bekend de academische en/of adellijke titel overeen met de 

naam, geslacht, geboortedatum en indien bekend academische en/of adellijke titel van de 

Zorgverlener in AGBM waaruit de Zorgverlener terugherleid is. 

 Als de zorgverlener uit AGB is terugherleid uit een zorgpartij van type Onderneming dan komt de 

naam van de zorgverlener overeen met de handelsnaam van de Onderneming in AGBM waaruit de 

zorgverlener terugherleid is. 

 De verbijzonderingcode van de zorgverlener is af te leiden op basis van de kwalificaties van de 

Zorgverlener of Onderneming in AGBM waaruit de zorgverlener terugherleid is. In een vertaaltabel 

binnen AGBM wordt vastgelegd welke kwalificaties leiden tot welke verbijzonderingcode. 

 Het correspondentieadres van de zorgverlener komt overeen met het adres van het type 

correspondentieadres dat gekoppeld is aan: 
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o de Zorgverlener in AGBM waaruit de zorgverlener terugherleid is. 

o de Onderneming met zorgsoort 17, 76, 85 of 98 waaruit de zorgverlener terugherleid is. 

 Het bezoekadres van de zorgverlener komt overeen met het adres van het type GBA 

adres/bezoekadres dat gekoppeld is aan: 

o de Zorgverlener in AGBM waaruit de zorgverlener terugherleid is. 

o De Vestiging van de Onderneming met zorgsoort 17, 76, 85 of 98 waaruit de zorgverlener 

terugherleid is. 

 Als de zorgverlener is terugherleid vanuit een zorgpartij van type Zorgverlener, dan komt het BIG-

nummer van de zorgverlener overeen met de referentie van de erkenning van erkenningverlener 

RIBIZ die gekoppeld is aan de Zorgverlener in AGBM waaruit de zorgverlener terugherleid is. De 

status van de BIG-registratie is middels een vertaaltabel terug te herleiden. 

Code Betekenis Code Betekenis

1 Actief 1 zorgverlener heeft een BIG-registratie                                

3 Niet actief 3 zorgverlener is niet gevonden in BIG-register                         

7 Schorsing 2 zorgverlener heeft BIG-registratie met beperking/schorsing            

AGBM AGB

 

Als de zorgverlener een zorgsoort 17, 85, 98 of 76 heeft, dan heeft deze (en had deze in AGB) geen 

BIG-registratie. Voor deze zorgverleners hoeft dan ook geen terugherleiding van BIG-registratie plaats 

te vinden. 

 De communicatiegegevens van de zorgverlener zijn te herleiden op basis van de 

communicatiegegevens (type telefoon en type e-mail) die zijn gekoppeld aan de Onderneming of de 

Zorgverlener in AGBM waaruit de zorgverlener terugherleid is. 

 Zorgverleners met zorgsoort 76 (Leveranciers hulpmiddelen) werden gemigreerd van AGB naar 

AGBM als een zorgpartij van type Onderneming. Daarnaast werd een nieuwe zorgpartij van type 

Vestiging gecreëerd. De nieuwe Vestiging die bij de migratie van een zorgverlener werd gegenereerd 

met een relatie van type 'Organisatie' met de Onderneming en rol 'Vestiging van', dient niet herleid te 

worden. Immers, de herleiding gebeurt al op basis van de Onderneming. 

 Zorgverleners met zorgsoort 91 (ZZP-ers) werden bij de migratie van een instelling (zie 2.2.1) van 

AGB naar AGBM nieuw gegenereerd. Deze nieuw gegenereerde Zorgverlener, te herkennen aan de 

eigenschap ‘gegenereerd’ dient niet herleid te worden. Immers, de herleiding gebeurt al op basis van 

de Onderneming. 

 

2.5 Herleiding van relaties 

2.5.1 Relaties tussen zorgverleners en praktijken 

 Alle zorgpartijen van type Zorgverlener in AGBM, die werkzaam zijn bij één of meerdere van de 

Vestigingen die te herleiden zijn naar een praktijk of een dependance van een praktijk, dienen bij 

terugherleiding als zorgverlener te worden gekoppeld aan de praktijk. 

o Alle Zorgverleners, die in een relatie van relatietype 'Werkzaam bij' met een Vestiging, de rol 

vervullen "in loondienst bij" of “Niet in loondienst bij / vrijgevestigd” of “Vrijgevestigd MTO 

getekend” of “ Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd” of  “Waarnemer” of  “Werkzaam als 

zorgverlener”, waarbij de Vestiging de rol “Werklocatie” vervult binnen een relatietype 

“Werkzaam bij” met een Onderneming met zorgsoort 17 óf met een zorgsoort van een praktijk. 

o Als tijdens het terugherleiden blijkt dat een zorgverlener meerdere malen is gekoppeld aan de 

praktijk (oorzaak: de zorgverlener heeft in AGBM een relatie met meerdere vestigingen die 

terug herleid worden naar één praktijk met dependances), dan dient de relatie ontdubbeld te 



 

 

 14/24 

worden. Hierbij wordt de langst bestaande "Werkzaam bij" relatie opgenomen in de FAGBU, 

dwz de datum aanvang is de datum van de oudste "Werkzaam bij" relatie. 

 Een eigenaarrelatie (indicatie eigenaar) tussen een zorgverlener en een praktijk is terug te herleiden 

uit AGBM vanuit de zorgpartij(en) van type Zorgverlener die binnen een relatie van relatietype 

'Eigenaarschap' de rol vervult van 'Eigenaar' van een Onderneming met een zorgsoort van een 

praktijk. 

 Een relatie tussen een zorgverlener met zorgsoort 17 (rechtspersoon) en een praktijk is te herleiden 

uit AGBM vanuit de zorgpartij(en) van type Onderneming met zorgsoort 17, die binnen een relatie van 

relatietype 'Organisatie' de rol vervult van 'Onderneming van', waarbij de Vestiging die in deze relatie 

de rol 'Vestiging van' vervult een zorgsoort heeft van een praktijk. (zie bijlage 4.1). 

2.5.2 Relaties tussen zorgverleners en instellingen 

 Voor alle zorgpartijen van type Zorgverlener in AGBM, die werkzaam zijn bij één of meerdere van de 

Vestigingen die te herleiden zijn naar een instelling, dient bij terugherleiding een relatie te worden 

gelegd tussen de zorgverlener en de instelling. 

o Alle Zorgverleners, die in een relatie van relatietype 'Werkzaam bij' met een Vestiging, elke 

willekeurige rol vervullen, waarbij de Vestiging de rol “Werklocatie” vervult, en waarbij deze 

Vestiging in een relatie van relatietype ‘Organisatie’ de rol vervult van ‘Vestiging van’ met een 

Onderneming met een zorgsoort van een instelling (zie bijlage 4.2). 

o Als tijdens het terugherleiden blijkt dat een zorgverlener meerdere malen is gekoppeld aan de 

instelling (oorzaak: de zorgverlener heeft in AGBM een relatie met meerdere vestigingen die 

terug herleid worden naar één instelling), dan dient de relatie ontdubbeld te worden. Hierbij 

wordt de langst bestaande "Werkzaam bij" relatie opgenomen in de FAGBU, dwz de datum 

aanvang is de datum van de oudste "Werkzaam bij" relatie. 

2.5.3 Relaties tussen instellingen 

 De relatie tussen een instelling met zorgsoort ’53 – Diverse samenwerkingsverbanden’ en een 

instelling met zorgsoort ’50 – Laboratoria’ is terug te herleiden uit AGBM vanuit de relatie van 

relatietype 'Samenwerkingsverband' waarbij een zorgpartij van type Onderneming met zorgsoort 53 

die de rol vervult van 'Samenwerkingsverband' of 'Hoofdaannemer' te herleiden is naar 'Instelling 1' 

(SRTZA1/NRZA1) en de zorgpartij die de rol 'Lid van samenwerkingsverband' of 'Onderaannemer' 

vervult te herleiden is naar 'Instelling 2' (SRTZA2/NRZA2). 

 De relatie tussen een instelling met zorgsoort ’91 – Verpleegkundigen en verzorgende (pilot ZZP)’ met 

een of meerdere andere instellingen met zorgsoort 91 is terug te herleiden uit AGBM vanuit de relatie 

van relatietype 'Administratieve verbintenis' waarbij een zorgpartij van type Onderneming met 

zorgsoort 91 die rol 24 vervult van type (Verbonden aan) te herleiden is naar 'Instelling 1' 

(SRTZA1/NRZA1) en de zorgpartij die de rol 25 vervult (Verbonden aan) te herleiden is naar 'Instelling 

2' (SRTZA2/NRZA2). 

 Alle overige relaties tussen instellingen zijn terug te herleiden uit AGBM vanuit de relatie van 

relatietype ‘Beheer’ waarbij een zorgpartij van zorgpartijtype Onderneming die de rol vervult van 

'Beheerder' te herleiden is naar 'Instelling 1' (SRTZA1/NRZA1) en de zorgpartij die de rol 'Beheerde' 

vervult te herleiden is naar 'Instelling 2' (SRTZA2/NRZA2). 

 

2.5.4 Relaties tussen praktijken en instellingen bij meerder zorgaanbod. 

In AGB kunnen zorgverleners op een locatie verschillend zorgaanbod leveren. 



 

 

 15/24 

Bijvoorbeeld een fysiotherapeut is gekwalificeerd om manuele therapie te leveren maar ook om 

kinderfysiotherapie te leveren. 

Hij levert vervolgens beide vormen van zorgaanbod op 1 locatie maar met verschillende ingangsdatum. 

In de FAGBU wordt dit zorgaanbod herleid naar 1 relatie, waarbij de oudste ingangsdatum wordt gehanteerd. 

 

Voorbeeld: 

Fysiotherapeut Van Zelst, AGBcode 04-117783: 

 is sinds 01-01-2011 werkzaam als fysiotherapeut bij AGBcode 0458239. 

 sinds 25-03-2015 is hij werkzaam als manuele therapeut bij dezelfde locatie (0458239) 

In FAGBU09 is wordt de relatie als volgt getoond: 

D104117783045823925032015000000002300000003 
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3. Functionele beschrijving herleiding omhangen zorgpartijen. 

3.1 Inleiding 

In de migratie en update van AGB Oud naar AGB nieuw kregen zorgpartijen volgens de hiervoor beschreven 

migratieregels een type toegekend. Voor ondernemingen en vestigingen is het de bedoeling dat het type 

overeen komt met het type zoals het bekend is bij het Handelsregister. Toetsing met de werkelijkheid heeft 

uitgewezen dat in een aantal gevallen het zorgpartijtype niet overeen komt met de werkelijke situatie, zoals 

deze bekend is bij het Handelsregister.  

 

Hierdoor zijn ongewenste situaties ontstaan voor zorgpartijen. Om deze situaties in het AGB-register te 

kunnen oplossen en om het declaratieverkeer daarbij geen gevaar te laten lopen is het mogelijk gemaakt om 

AGB-codes te kunnen omhangen. 

Dit document beschrijft de omhanging van onderneming naar vestiging en van vestiging naar onderneming en 

hoe dat gebeurt. 

Uitgangspunt hierbij is dat dit niet leidt tot wijzigingen in de herleiding naar de FAGBU. Kortom IN de FAGBU 

bestanden worden de omgehangen zorgpartijen op dezelfde wijze gepresenteerd, omdat de AGB-code bij de 

omhanging gehandhaafd blijft. 

3.2 Uitgangspunten omhanging 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het omhangen van ondernemingen naar vestigingen en 

vestigingen naar ondernemingen: 

 De AGB-code(s) van de zorgpartij moet(en) bij wijziging van het type zorgpartij ongewijzigd blijven. 

 Een zorgpartij in AGB nieuw waarvan het type is gewijzigd moet herkenbaar zijn als ‘omgehangen’.  

 De historie van de gegevens van de zorgpartij die wordt omgehangen dient inzichtelijk te blijven. 

 Een omhanging moet niet worden behandeld als een mutatie, maar als een correctie.  

 De uitgeleverde FAGBU moet correct zijn. 

 De gegevens in AGB moeten overeen komen met de werkelijkheid (bronregistraties/KvK). 

3.3 Omhanging van Onderneming naar Vestiging 

Bij de migratie van AGB-oud naar het nieuwe AGB-register is geconstateerd dat ondernemingen van 

hulpmiddelenleveranciers en AWBZ-instellingen in veel gevallen vestigingen zijn van grote ondernemingen. 

Daarnaast zijn een aantal keuzes gemaakt ten aanzien van praktijken, instellingen en rechstpersonen.  

3.4 Uitvoering van de omhanging 

Voor hulpmiddelenleveranciers en AWBZ-instellingen is het mogelijk deze om te hangen van onderneming 

naar vestiging. 

Concreet betreft het de volgende zorgsoorten: 

o Ondernemingen met zorgsoort 76 

o Ondernemingen met een zorgsoort van een AWBZ instelling (25, 30, 35, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 60, 65, 

70, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86)  

 

Een voorbeeld: 

Op dit moment staat elke vestiging van Hans Anders geregistreerd als onderneming. Het zijn echter 

vestigingen van Hans Anders bv. 
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Voor het declaratieverkeer is het noodzakelijk dat elke vestiging van Hans Anders een AGB-code heeft, 

daarom zijn ze nu als onderneming geregistreerd. Volgens KvK zijn het echter vestigingen. 

Vektis maakt het nu mogelijk om de ‘ondernemingen’ Hans Anders, met behoud van AGB-code te registreren 

als vestigingen van Hans Anders bv. 

 

Indien er bij de vestiging (AGB-code beginnend met 71) van de om te hangen onderneming zorgverleners 

gekoppeld zijn zullen deze worden meegenomen naar de nieuwe vestiging. 

De AGB-code blijft in dit proces behouden de zorgpartij krijgt wel een nieuwe ZorgpartijID. 

 

Een schematische weergave van wat wordt uitgevoerd als onderneming A als vestiging onder onderneming B 

wordt geplaatst: 

Onderneming

A

Adres

Ond

Com

Ond

Kw

Ond

Erk

Ond
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relatie

AGB

Ond

AGB Rel
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Ond
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LEGENDA

Bestaande data

Bestaande data, verplaatst

Nieuw aangemaakt

Figuur 9: Uitgangssituatie vooraf aan omhanging 
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Vestiging
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relatie
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Figuur 10: kwalificaties en erkenningen ondernemingen verplaatsen 

Alle kwalificaties en erkenningen van de om te hangen onderneming worden verplaatst naar de ‘target’ 

onderneming.  
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Onderneming

A

Adres

Ond

Com

Ond

Vestiging
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Figuur 11: Nieuwe vestiging aanmaken met gegevens van om te hangen onderneming 

 

Er wordt een nieuwe vestiging aangemaakt met de gegevens van de om te hangen onderneming en een 

nieuw zorgpartij ID. Deze vestiging wordt na verplaatsen van alle gegevens (zoals verderop beschreven) de 

“omgehangen onderneming”. 

Deze vestiging heeft de AGB-code van onderneming A overgenomen, maar heeft wel een nieuw zorgpartijID. 
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Figuur 12: Gegevens om te hangen onderneming en bijbehorende vestiging verplaatsen naar nieuwe vestiging 

Gegevens van de om te hangen onderneming A en bijbehorende vestiging A1 worden, inclusief hun 

historische gegevens, verplaatst naar de nieuw aangemaakte vestiging B2. 

De inhoud van de te verplaatsen gegevens blijft ongewijzigd, behalve de sleutel die het gegeven aan de 

nieuwe vestiging B2 hangt. 
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Onderneming

A
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Figuur 13: Om te hangen onderneming en bijbehorende vestiging verwijderen 

De om te hangen onderneming A en bijbehorende vestiging A1 worden geheel verwijderd (ze worden dus niet 

beëindigd, maar verdwijnen volledig uit de database). 
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Figuur 14: De ‘omgehangen’ onderneming (nu vestiging B2) wordt vestiging van de ‘target’ onderneming. 

3.5 Zichtbaarheid in bestanden 

De nieuwe vestigingen blijven zichtbaar in de FAGBU bestanden waar ze voor de omhanging ook zichtbaar 

waren. 

Aan de XML-dataset is AGBDS014.XML toegevoegd waarin de omhanging zichtbaar gemaakt wordt. In de 

functionele beschrijving van de documentatie XML wordt toegelicht hoe dit zichtbaar is. 

3.6 Omhanging van Vestiging naar Onderneming  

Het betreft hier een praktijk, die in AGB Oud was opgenomen met een relatie met een rechtspersoon (een 

zorgverlener met zorgsoort 17). Deze praktijk is opgenomen in AGB nieuw als een vestiging (met behoud van 

AGB-code van de praktijk) van de onderneming die is voortgekomen uit de rechtspersoon. In werkelijkheid 

blijkt de praktijk zelfstandig te zijn. De vestiging die is voortgekomen uit de praktijk moet daarom een 

onderneming worden, omdat de business rule bestaat dat een vestiging maar onder één onderneming kan 

voorkomen. Daardoor is mutatie van een vestiging van de ene naar de andere onderneming niet mogelijk. 
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3.7 Uitvoering van de omhanging 

In onderstaand schema staat de uitgangsituatie weergegevens na de migratie van AGB naar AGB nieuw. 

 

Onderneming
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Figuur 15: uitgangssituatie voor omhanging 

 

Er wordt een nieuwe onderneming aangemaakt, met de gegevens van de vestiging A1. Dit wordt onderneming 

B. De AGB-code van vestiging A1 moet verplaatst worden naar onderneming B. In onderstaand overzicht 

wordt per gegeven van de vestiging (indien aanwezig) beschreven wat er mee moet gebeuren. 
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Figuur 16: Nieuwe onderneming B aanmaken met de gegevens van de vestiging 

Er wordt een nieuwe AGB-code aangemaakt voor vestiging A1. Deze agb-code (vestigingscode) wordt een 

code die begint met 71. 
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Figuur 17: Nieuwe vestigingscode aanmaken bij vestiging A1 

De relatie tussen onderneming A en vestiging A1 wordt verwijderd. Er wordt een relatie gelegd tussen 

onderneming B en vestiging A1. 
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Figuur 18: Vestiging A1 verplaatsen en vestiging maken van onderneming B 
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3.8 Kwalificaties en erkenningen omgehangen vestiging (onderneming B) 

De kwalificaties en erkenningen van de omgehangen vestiging (nu onderneming B) worden overgenomen van 

onderneming A waar de omgehangen vestiging oorspronkelijk onder hing. Onderneming A behoudt zijn 

kwalificaties en erkenningen. 

 

3.9 Zichtbaarheid in bestanden 

De omgehangen partijen blijven zichtbaar in de bestanden: 

 Onderneming B zal volgens de bestaande regels (op basis van zorgsoort) herleid worden naar een 

praktijk en wordt als zodanig opgenomen in de bestanden. 

 De omgehangen vestiging A1 wordt volgens de bestaande regels herleid naar een dependance van de 

praktijk en wordt als zodanig opgenomen in de views.  

 

Aan de XML-dataset is AGBDS014.XML toegevoegd waarin de omhanging zichtbaar gemaakt wordt. In de 

functionele beschrijving van de documentatie XML wordt toegelicht hoe dit zichtbaar is. 
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4. Bijlagen 

4.1 Zorgsoorten praktijk 

1 - Huisartsen 

2 - Apothekers 

3 - Medisch Specialisten 

4 - Fysiotherapeuten 

5 - Logopedisten 

7 - Oefentherapeuten 

8 - Verloskundigen 

11 - Tandarts-Specialisten (Mondziekten en Kaakchirurgie) 

12 - Tandartsen 

13 - Tandarts-Specialisten (Dento-Maxillaire Orthopedie) 

14 - Arts Arbeid en Gezondheid/Bedrijfsgeneeskunde 

24 - Diëtisten 

26 - Podotherapeuten 

37 - Gezondheidscentra 

56 - Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs 

84 - Overige Artsen 

87 - Mondhygienisten 

88 - Ergotherapeuten 

89 - Schoonheidsspecialistes 

90 - Genezers 

91 - Verpleegkundigen 

93 - Tandtechnici/Tandprothetici 

94 - Psychologische Zorgverleners 

96 - Pedicuren 

 

4.2 Zorgsoorten instelling 

6 - Ziekenhuizen 
18 - Dialyse-Centra 
19 - Audiologische Centra 
20 - Radiotherapeutische Centra 
21 - Dienstenstructuren (ANW-Diensten) 
22 - Zelfstandige Behandelcentra 
23 - Instelling voor revalidatiedagbehandeling 
25 - Instelling voor psychiatrische deeltijdbehandeling 
30 - Zwakzinnigen 
31 - Bloedbanken 
32 - GGD 
33 - Kraamcentra 
34 - Trombosediensten 
35 - Inrichting voor Visueel Gehandicapten 
36 - Ambulancediensten 
38 - Tandheelkundige Centra 
39 - Instellingen voor Jeugdtandverzorging 
40 - Inrichting voor Auditief Gehandicapten 
41 - Beheerstichtingen Verpleging,Verzorging en Thuiszorg 
42 - Verzorgingshuizen 
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43 - Beheerstichtingen Verzorgingstehuizen 
45 - Verpleeginrichtingen voor Somatische Ziekten 
46 - Verpleeginrichtingen voor Psycho-Geriatrische Patienten 
47 - Gecombineerde Verpleeginrichtingen 
48 - Overige Instellingen 
49 - Abortusklinieken 
50 - Laboratoria(Huisartsenlab./Gemeensch.Lab/Gemeensch Apoth+Lab 
51 - Klinisch-Genetische Centra 
52 - Eurotransplant 
53 - Diverse Samenwerkingsverbanden 
54 - GGZ Instellingen (PUK/PAAZ) 
58 - CPA's 
60 - Dagverblijf voor Ouderen 
61 - Beheerstichtingen Dagverblijven 
65 - Gezinsvervangend Tehuis 
66 - Beheerst. Gezinsv. Tehuizen, Dagverblijven en Zwakz Inst. 
70 - Kinderdagverblijf 
72 - RIBW 
73 - AWBZ Gecombineerd 
74 - Arbodiensten 
75 - Thuiszorginstelling 
78 - Sociaal Pedagogische Diensten 
79 - R.I.A.G.G. Instelling 
91 - Verpleegkundigen 

 

 


