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Inleiding

Uitgangspunt
Het AGB-register is in steeds meer processen in de zorg(administratie) onmisbaar geworden.
Zorgverzekeraars, zorgaanbieders en overige afnemers van AGB-gegevens maken gebruik van het
AGB-register en willen kunnen vertrouwen op de juistheid van onze gegevens.
Een essentieel onderdeel van het AGB-register is de bevoegdheid van de zorgaanbieder. We
leggen deze vast in de vorm van erkenningen en bijbehorende kwalificaties. Met de groei van het
AGB-register en de overstap naar XML en AGB-Raadpleegdienst is ook meer nadruk komen te
liggen op de kwaliteit van registratie rondom de erkenningen. Middels uitvoering van het plan,
zoals beschreven in dit document, streeft Vektis onderstaand doel en subdoelen na.

Doel van dit plan
Zorgpartijen beschikken over de juiste erkenningen die recht geven op de juiste kwalificatie zodat
andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overige afnemers van AGB-gegevens (en daardoor
ook bijvoorbeeld patiënten) weten over welke bevoegdheden en vaardigheden een
zorgaanbieder beschikt.
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Stappenplan

Gezien de omvang van dit traject hebben we dit opgedeeld in verschillende delen. De delen
pakken we in principe in de onderstaande volgorde op. De delen die later worden opgepakt,
zullen verder worden uitgewerkt wanneer de voorgaande delen afgerond zijn. Als de
omstandigheden dit vragen kunnen de delen in een andere volgorde worden opgepakt.
De informatie over kwaliteitsacties zullen in meer detail worden uitgelegd op
vektis.nl/kwaliteitsactie-AGB op het moment dat een onderdeel van het plan van toepassing is.
Deel 1: Alle ondernemingen hebben een geldige erkenning
Het doel van dit deel is om bij alle ondernemingen in het AGB-register een erkenning te hebben
geregistreerd. In de praktijk gaat dit dan met name om het KvK- nummer (Nederland of
buitenland) of een ontheffing KvK. We beginnen met de KVK- nummers voor ondernemingen
omdat die invloed hebben in diverse processen zoals de UBO-controle en het contracteren van
zorg. Met de KvK is een koppeling zodat adressen en handelsnamen van KvK-geregistreerde
ondernemingen up-to-date blijven in het AGB-register.
Status deel 1: grotendeels afgerond april 2021
Deel 2: BIG erkenningen bij alle AGB-codes controleren en koppelen
In onderdeel 2 worden alle BIG-erkenningen in het AGB-register gecontroleerd. De BIG-erkenningen
zijn goed voor 47% van alle zorgverlener- erkenningen in het AGB-register en daarmee het
belangrijkst om volledig correct in het AGB-register te krijgen. Daar komt bij dat, van zorgverleners
met een BIG-registratie, nadrukkelijk door de NZa1 wordt verzocht hun registratie goed in het AGBregister te hebben staan. Met het BIG is er een automatische koppeling waarmee een beëindiging
in het BIG ook wordt doorgevoerd in de AGB-registratie.
Deel 3: Zorgsoorten met BIG erkenningen in orde maken
In de zorgsoorten waar een BIG-registratie verplicht is, zijn er soms ook aanvullende vereisten,
bijvoorbeeld voor een specifieke kwalificatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een huisarts die ook de
bevoegdheid ‘apotheekhoudend’ heeft. Deze erkenningen worden in deel 3 opgeschoond zodat
voor de zorgsoorten met BIG de bevoegdheden van de zorgverleners als geheel in orde zijn.
Deel 4: Zorgsoorten zonder BIG in orde maken
Zorgverleners die niet in het BIG geregistreerd worden, hebben andere erkenningen waarmee hun
bevoegdheid wordt gecontroleerd. Denk bijvoorbeeld aan een registratie in het KP register. Ook
https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-specialistische-zorg/registreren-en-declareren-vanbehandelingen/taakherschikking
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hiervan is het van groot belang dat dit up-to-date blijft. Wij zullen daarvoor een koppeling maken
met de erkenningverleners, zodat een nieuwe specialisatie, beëindigd lidmaatschap of nieuw
lidmaatschap2 direct in het AGB-register kunnen worden doorgegeven. De registraties in het CAMveld worden in het volgende deel opgepakt.
Deel 5: Zorgsoorten in het CAM-veld in orde maken
Het CAM-veld is een zeer grote groep, met zeer veel kleinere branche- en beroepsverenigingen. Er
lopen in het zorgveld initiatieven om dit wat meer te structuren. We zullen het CAM-veld daarom
als laatste zorgverlenersgroep oppakken.
Deel 6: Zorgverleners optionele en overige erkenningen in orde maken
Naast verplichte erkenningen, zijn er ook erkenningen die optioneel kunnen worden toegevoegd
aan een zorgverleners-AGB-code, bijvoorbeeld Chronisch zorgnet. In dit deel zorgen we dat de
optionele erkenningen goed in AGB komen te staan.
Deel 7: Alle vestigingen een KvK-erkenning
Alle ondernemingen in het AGB-register hebben ook minimaal 1 vestiging. Deze hebben nog niet
altijd de juiste erkenning, in de meeste gevallen het KvK-vestigingsnummer. Deze zullen worden
aangevuld met het KvK-vestigingsnummer (indien van toepassing) zodat alle vestigingen ook
minimaal 1 erkenning hebben en wij in het AGB-register het adres en handelsnaam automatisch
kunnen updaten vanuit het KvK-register.
Deel 8: Ondernemingen en vestigingen- Overige erkenningen
Naast de erkenning van het handelsregister, zijn er ook andere erkenningen die bij ondernemingen
en vestigingen geregistreerd kunnen/moeten worden. Bijvoorbeeld een registratie bij SEMH voor
leveranciers hulpmiddelen. In dit deel zullen we deze erkenningen controleren en waar mogelijk
koppelen met de erkenningverlener om de erkenningen up-to-date te houden.

Een wijziging kan alleen worden doorgeven voor een bestaande AGB-code. Een nieuwe AGBcode dient altijd door de zorgverlener zelf te worden aangevraagd.
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Verklarende woordenlijst
















Zorgaanbieder
De zorgaanbieder is de entiteit die de zorg biedt. Het is de verzamelnaam voor de
verschillende entiteiten onderneming, vestiging en zorgverlener.
Zorgverlener
De zorgverlener is de persoon die bevoegd is zorg te verlenen.
Onderneming
De onderneming is de juridische entiteit, onder wiens verantwoordelijkheid de zorg geleverd
wordt. Deze wordt in de meeste gevallen uitgegeven op basis van een inschrijving in het
handelsregister.
Vestiging
De vestiging is de fysieke locatie (bezoekadres) waar de zorg daadwerkelijk wordt verleend.
Vestigingen worden wel geregistreerd, maar krijgt in de meeste gevallen geen eigen AGBcode.
Erkenning
De registratie van het bewijs van bevoegdheid, zoals het lidmaatschap bij een branche- of
beroepsvereniging.
Erkenningverlener
De erkenning is de branche- of beroepsvereniging of (kwaliteits)register op basis waarvan de
erkenning in het AGB-register geregistreerd wordt. Het is in feite de bron van de erkenningen in
het AGB-register.
Kwalificatie
De kwalificatie geeft de bevoegdheden van de zorgpartij weer. Deze bevoegdheden worden
geregistreerd op basis van de geregistreerde erkenningen. Voor meer informatie over de
vereisten voor de verschillende kwalificaties zie het AGB registratie en controle document.
CAM-veld
CAM is de Engelstalige afkorting voor Complementary and Alternative Medicine, een term die
wereldwijd gebruikt wordt. In het Nederlands vertaalt zich dat naar Complementaire en
Alternatieve Gezondheidszorg.
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