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Starten in de zorg? 
Een AGB-registratie maakt je zichtbaar en herkenbaar 

Ga je aan het werk in de zorg? Dan heb je een AGB-registratie nodig om geleverde zorg te kunnen 
declareren. Bij elke registratie hoort een eigen unieke AGB-code. In alle administratieve processen 
binnen het zorgveld wordt deze AGB-code gebruikt als identificerende sleutel. Dat maakt het AGB-
register hét identificerende bronregister in de zorg. Vektis beheert het AGB-register.

In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om declareren en het afsluiten van 
contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te kunnen maken. Ook is de 
informatie uit het AGB-register de basis voor zorgzoekers en zorgvinders voor verzekerden en 
patiënten. Het is dus belangrijk dat je registratie juist en volledig is.

Regel nu je registratie, zodat je daar straks voordeel van hebt. 
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Welke situatie is op mij van toepassing?

De wet BIG

Ik ben starter in de zorg en ga werken bij een praktijk of instelling

Je hebt een persoonlijke AGB-code nodig 
om de door jou geleverde zorg te kunnen 
declareren. Vraag je persoonlijke AGB-code 
aan via starterindezorg.nl.

Je kunt de AGB-code alleen aanvragen als 
je in het bezit bent van een geldige BIG-
registratie en/of een registratie bij een 

beroepsorganisatie of kwaliteitsregister. Bij 
het aanvragen van een AGB-code geven we 
precies aan welke informatie nodig is in jouw 
situatie.

Bied je alleen zorg aan PGB-houders? Kijk 
dan eerst op starterindezorg.nl voor meer 
informatie.

Ik ben starter in de zorg en ga een eigen praktijk openen of overnemen

Je hebt een persoonlijke AGB-code nodig én 
een AGB-code voor je onderneming. In het 
AGB-register onderscheiden en koppelen we 
namelijk zorgverleners, ondernemingen en 
vestigingen.

 ● De zorgverlener is de persoon die bevoegd 
is de behandelingen uit te voeren.

 ● De onderneming is de juridsische entiteit 
waar de zorgverlener werkzaam is.

 ● De vestiging is de locatie (bezoekadres) 
waar de zorg daadwerkelijk wordt verleend. 

Om een AGB-code voor je onderneming 
aan te vragen heb je altijd een registratie 
in het Handelsregister van de KvK nodig. 
Ga hiervoor naar kvk.nl/inschrijven-bij-kvk. 
Indien je meerdere vestigingen hebt, zorg er 
dan voor dat deze ook geregistreerd staan. 

Regel vóór je een AGB-code aanvraagt 
ook éérst je meldplicht bij het CIBG in 
het kader van de WTZa (Wet Toetreding 

Zorgaanbieders). Je doet dit via 
toetredingzorgaanbieders.nl/melden.  
Wij nemen dit dan automatisch over in de  
AGB-registratie.

Valt jouw praktijk in 1 van de onderstaande 
categorieën? Dan moet deze ook voldoen 
aan de vergunningplicht in het kader van de 
WTZa (Wet Toetreding Zorgaanbieders). 
De vergunningplicht geldt voor:

 ● zorginstellingen die medisch specialistische 
zorg (doen) verlenen

 ● zorginstellingen die met meer dan tien 
zorgverleners zorg (zoals omschreven in 
de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige 
zorg) (doen) verlenen.

Je vraagt een vergunning aan bij het CIBG via 
toetredingzorgaanbieders.nl/vergunning. Wij 
nemen dit dan automatisch over in de AGB-
registratie. 

9 beroepen moeten zich registreren in het BIG-register. Voor hen is een actuele BIG-registratie 
een vereiste om een AGB-code aan te kunnen vragen:

 ● apothekers
 ● artsen
 ● fysiotherapeuten
 ● gezondheidszorgpsychologen
 ● physician assistants

 ● psychotherapeuten
 ● tandartsen
 ● verpleegkundigen
 ● verloskundigen

Ga, voordat je een AGB-code aanvraagt, eerst naar bigregister.nl om je diploma te registreren 
en een BIG-registratie aan te vragen bij het CIBG.

Zorgverleners die niet onder artikel 3 van de wet BIG vallen moeten geregistreerd zijn in een 
(kwaliteits)register van een betreffende branche- of beroepsorganisatie. Bij het aanvragen 
van een AGB-code geven we precies aan wat voor jou van toepassing is.

Op onze website vind je specifieke situaties  
die je kunt tegenkomen als starter.  
Ga hiervoor naar starterindezorg.nl 

Kijk voor meer informatie en het aanvragen van je AGB-codes op starterindezorg.nl

Let op: AGB-register is gekoppeld aan andere registers
Het Handelsregister, het BIG-register en meer dan 100 registers van branche- en beroepsorganisaties 
zijn gekoppeld met het AGB-register. Is je BIG-registratie niet actief (meer), voldoe je niet meer aan de 
kwaliteitseisen van je beroepsorganisatie of sta je niet juist ingeschreven bij de KvK? Dan heeft dit ook 
gevolgen voor de geldigheid van je AGB-registratie en gerelateerde registraties en diensten. 

http://kvk.nl/inschrijven-bij-kvk
http://toetredingzorgaanbieders.nl/melden
http://toetredingzorgaanbieders.nl/vergunning
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Marktinzicht
AGB-register  

geeft een goed  
beeld van  
de markt.

AGB-register
In het AGB-register staan alle zorgaanbieders 

in Nederland geregistreerd. De AGB-code is 
een unieke sleutel en daarmee onmisbaar in 
de bedrijfsprocessen van iedere organisatie 

werkzaam in of voor de zorg.

Externe bronnen
Het AGB-register is 

gekoppeld met diverse 
externe bronnen, zoals het 

Handels- en BIG-register en 
diverse kwaliteitsregisters en 

beroepsverenigingen.

Aanvullende informatie
In sommige gevallen is 

naast de AGB-registratie 
extra informatie nodig. 

Bijvoorbeeld het registreren 
van de wachttijden of het 
invullen van aanvullende 

praktijkinformatie.

Zichtbaar
Goed vindbaar  
in zorgzoekers  

en -vinders.

Declareren
AGB-code is 
onmisbaar in  

het declaratie- 
proces.

Contracteren
De gegevens in 
contracten zijn 
gebaseerd op  

AGB-registratie.

Berichtuit- 
wisseling

Ondersteunt 
berichtuitwisseling  

via VECOZO.

Over zorg- 
domeinen heen

Verbind aanbieders  
in de Zvw, Wlz,  

Wmo en 
Jeugdwet.

VECOZO
Administratieve 

gegevens 
uitwisselen via 

digitale omgeving 
www.vecozo.nl.

Zorginzichten
Van declaratie - 

data maken  
wij integrale  

zorginzichte.n

Je gaat aan  
de slag als  

zorgaanbieder

Vraag dan een  
persoonlijke  

AGB-code aan.

Je heb een geldige 
BIG-registratie en/of 

een registratie bij een 
beroepsorganisatie  
of kwaliteitsregister  

nodig.

Ook moet je voldoen 
aan je meldplicht en/
of vergunningplicht 

in het kader van 
Wet Toetreding 

Zorgaanbieders.

Nee
Registreer je in het  

AGB-register

 Ben je eigenaar  
van een  

onderneming?

Vraag dan óók een 
AGB-code aan voor  

je onderneming  
en/of vestiging.

Je hebt een  
registratie bij de  

Kamer van  
Koophandel nodig.

Ja
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Het AGB-register is een unieke en onmisbare 
bron van informatie voor de gehele zorgsector. 
Het wordt in bijna alle zorgprocessen en door alle 
partijen in de zorg gebruikt, en dus niet alleen bij 
het declareren.

Vindbaar in zorgzoekers en zorgvinders 
dankzij je AGB-registratie 
Dankzij de informatie in het AGB-register 
beschikken wij over uitgebreide gegevens van 
zorgaanbieders. De belangrijkste informatie 
die we vastleggen is de bevoegdheid van de 
zorgaanbieder: welke zorg kan en mag je leveren 
en waar? Bijvoorbeeld: fysiotherapeut X heeft de 
specialisatie kinderfysiotherapie en is werkzaam 
op locatie Y. De informatie hierover uit het 
AGB-register vormt de bron voor verschillende 
zorgzoekers en zorgvinders.

Actuele AGB-registratie maakt  
zorginkoop makkelijker
Naast informatie over de bevoegdheden 
leggen we bijvoorbeeld ook NAW-gegevens 
vast. Maar ook informatie over inschrijving bij 

kwaliteits-, beroeps- en andere registers zoals 
het Handels- en BIG-register. Diverse partijen 
hebben deze informatie nodig bij allerlei 
operationele processen in de zorg. Denk aan het 
sluiten van contracten tussen zorgaanbieders 
en zorgverzekeraars, of het verwerken van 
declaraties door zorgverzekeraars. Het is daarom 
van belang dat je registratie altijd up-to-date is.

AGB-code in relatie tot VECOZO
VECOZO is het portaal waar alle 
declaratieberichten in de zorg gerouteerd worden 
tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Voor 
het versturen en ontvangen van deze berichten 
moet je gebruikmaken van een VECOZO-
certificaat. Om als zorgaanbieder een VECOZO-
certificaat te verkrijgen heb je een AGB-code 
nodig.

Aanvullende informatie
In sommige gevallen is naast de AGB-registratie 
extra informatie nodig. Bijvoorbeeld het 
registreren van de wachttijden of het invullen van 
aanvullende praktijkinformatie.

AGB-register is unieke bron van informatie

We regelen meer voor je dan alleen de  
AGB-registratie. We helpen ook bij het digitaal 
declareren en het efficiënt inrichten van de 
zorgprocessen. En op basis van de declaratiedata 
geven we inzichten in de zorg over de hele 
breedte.

Prestatiecodes
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of de 
zorgverzekeraar bepaalt wat je op basis van 
jouw kwalificaties mag declareren. Dit noemen 
we zorgprestaties. Vektis beheert en publiceert 
deze prestatiecodes, die je nodig hebt om de 
door jou geleverde zorg te kunnen declareren. 
De prestaties per zorgsoort vind je terug in de 
prestatiecodelijsten. De NZa, de zorgverzekeraar 
of jouw branchevereniging weet meer over  
welke prestatie bij welke geleverde zorg van 
toepassing is.

Declaratiestandaarden
Om te kunnen declareren, moet het digitale 
berichtenverkeer aan bepaalde standaarden 
voldoen. Dit zorgt ervoor dat alle partijen die 
bij dit proces betrokken zijn, dezelfde taal 
spreken. Vektis beheert en publiceert deze 
declaratiestandaarden. 

Digitaal declareren
Als je met jouw administratieve softwarepakket 
wilt declareren, moet de betreffende 
declaratiestandaard in het pakket ingebouwd 
zijn. Dit geldt ook voor de zorgprestaties 
en andere informatie, zoals de gegevens 
van de verzekerde en je AGB-informatie. De 
softwareleverancier weet of dit het geval is. 
Digitaal declareren kan op 2 manieren. Kijk 
hiervoor op onze website.

Vastleggen van informatie 
Voor een aantal zorgsoorten moeten 
zorgaanbieders hun wachttijden registreren of 
jaarlijks de aanvullende informatie actualiseren. 
Ook deze zaken lopen centraal via Vektis en het 
AGB-register. Het voordeel hiervan is, dat je de 
informatie maar op 1 plek hoeft door te geven. 
Ook beschikken alle organisaties in de zorgketen 
zo over dezelfde informatie. 

Iedereen zijn eigen inzichten 
De (declaratie)data die voortkomen uit de 
zorgprocessen vormen de brandstof voor de 
inzichten die we maken. Laat je inspireren door 
onze integrale zorginzichten. Veel van deze  
feiten zijn openbaar en kosteloos te vinden op 
vektis.nl. Samen met de zorgverzekeraars dragen 
wij op deze manier bij aan de transparantie van 
de zorg in Nederland.

Waarvoor kan ik nog meer  
terecht bij Vektis?

Ben je huisarts, zorgaanbieder in de ggz of in de ziekenhuiszorg? 
Maak dan ook gebruik van onze verdiepende inzichten speciaal voor en over deze  
zorgsoorten. Veelal kosteloos, soms tegen een kleine kostendekkende bijdrage.  
Kijk voor meer informatie op vektis.nl/intelligence.

https://nza.nl
https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten
https://www.vektis.nl/standaardisatie/2-mogelijkheden-om-digitaal-te-declareren
https://www.vektis.nl
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