
Hoe vul ik de aanvullende vragenlijst 
huisartsen en paramedie in?

Stap 1 
Check uw AGB-registratie  
op juistheid en volledigheid
Check specifiek of het e-mailadres van de onderneming waarvoor 
u de vragenlijst gaat invullen op een juiste manier geregistreerd 
staat in het AGB-register. Zo niet wijzig de gegevens.

Stap 2
Log in bij VECOZO
Het openen en invullen van de vragenlijst ‘etalagegegevens’ bij 
VECOZO kan alleen door de contactpersoon van een onderneming. 
Dit doet u door in te loggen met uw persoonlijke certificaat. Heeft u 
hier vragen over? Neem dan contact op met VECOZO.

Stap 3
Open de vragenlijst
Klik op de          voor instructie waar de vragenlijst te vinden.
 

Stap 4
Vul de vragenlijst in of controleer de  
al ingevulde antwoorden
Vragen die niet voor u van toepassing zijn kunt u overslaan. U hoeft de 
vragenlijst niet in 1 keer af te ronden. De antwoorden worden op het VECOZO-
portaal maximaal 8 uur bewaard. Gegevens worden alleen opgeslagen als u 
binnen de vragenlijst naar de volgende pagina gaat. In volgende jaren hoeft u 
de gegevens alleen nog te controleren en waar nodig bij te werken.

Stap 5
Verstuur de vragenlijst
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Heeft u nog vragen? Bekijk dan ook onze veelgestelde vragen.

Nadat u bent ingelogd, vindt u de vragenlijst  
als volgt:

• Klik rechtsboven in het scherm op uw naam en 
gebruikersnummer

• Klik op ‘Mijn gegevens’ en kies vervolgens voor 
‘AGB wijzigen’

• Klik op de naam van de onderneming of 
vestiging waarvoor u de vragenlijst wilt invullen, 
want deze dient u per vestiging aan te leveren.

• Wanneer u de onderneming of vestiging hebt 
geopend, vindt u helemaal rechts het tabblad 
‘Aanvullende gegevens’. Open dit tabblad.

• Klik op het icoontje in de kolom ‘Actie’ om de 
vragenlijst te openen.

Een uitgebreide uitleg met screenshots vindt u hier.

Het laatste scherm van de vragenlijst 
bevat een samenvatting van de 
ingevoerde gegevens. Onderaan deze 
samenvatting vindt u een knop ‘Verstuur 
naar Vektis’. Vink als extra controle het 
vinkje bij ‘Ik ga akkoord’ aan, en klik op 
de knop om de gegevens te verzenden. 
U krijgt een bevestiging te zien wanneer 
de gegevens succesvol zijn verzonden. 
Hierna kunt u het PDF-bestand met 
de vragen en gegeven antwoorden 
downloaden en opslaan.

https://www.agbcode.nl/Webzoeker/Zoeken
https://www.agbcode.nl/Content/AGB-gegevens%20wijzigen
https://www.vecozo.nl/diensten/aanvullende-gegevens/
https://www.vecozo.nl/over-ons/contact
https://www.vektis.nl/support/veelgestelde-vragen#Basis prakijkinformatie uitvraag paramedi (algemene informatie)
https://www.vecozo.nl/support/aanvullende-gegevens/algemeen/dien-ik-voor-alle-vestigingen-een-aparte-vragenlijst-in-te-vullen
https://www.vecozo.nl/support/aanvullende-gegevens/algemeen/hoe-vul-ik-de-vragenlijst-aanvullende-gegevens-etalagegegevens-in/
https://www.vecozo.nl/support/aanvullende-gegevens/algemeen/krijg-ik-ook-een-kopie-van-de-ingevulde-vragenlijst-voor-mijn-eigen-administratie/
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