
Stappenplan Vragenlijst ggz
Voordat u jaarlijks de aanvullende basis praktijkinformatie ggz kunt invullen, is het nodig 
onderstaande stappen 1 t/m 3 eenmalig te doorlopen. Stap 4 keert jaarlijks terug.

Stap 1 
Check uw AGB-registratie  
op juistheid en volledigheid

Stap 2
Maak een Vektis-account aan
Maak met uw persoonlijke AGB-code een Vektis-account 
aan. Heeft u al een Vektis-account? Ga dan door naar 
stap 3.

Stap 3
Vraag toestemming aan om de 
vragenlijst te mogen invullen
Log hier in met uw Vektis-account en vraag met de  
AGB-code van de onderneming eenmalig toegang aan  
om voor een onderneming de vragenlijst te mogen invullen.  
Is de toegang verstrekt, dan ontvangt u hier automatisch  
een e-mail over en kunt u de vragenlijst vullen. 

Stap 4
Vul de vragenlijst in
Klik hier om naar de pagina te gaan waar u de vragenlijst 
kunt invullen.
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Heeft u nog vragen? Bekijk dan ook onze veelgestelde vragen.

Check of alle vestigingen 
waarvoor u de vragenlijst gaat 
invullen op een juiste manier 
ingevoerd staan in het AGB-
register. Zo niet, registreer een 
vestiging of wijzig de gegevens.

Heeft u geen persoonlijke 
AGB-code? Maak dan 
hier uw account aan. 
Gebruik uw persoonlijke 
werkgerelateerde 
e-mailadres voor het 
aanmaken van het Vektis 
account.

Bij iedere 
onderneming moet 
een juist e-mailadres 
geregistreerd staan. Is 
het e-mailadres onjuist, 
of niet geregistreerd? 
Wijzig het e-mailadres via 
het VECOZO portaal
of anders via het 
wijzigingsformulier op 
AGBcode.nl.

U vult de vragenlijst in per vestiging. 
Vul eerst de vragenlijst in van de 
hoofdvestiging en kopieer de lijst 
vervolgens naar de vestigingen. 
Herhaal deze stap jaarlijks. U krijgt 
bericht van ons wanneer het weer tijd is 
om de gegevens te actualiseren. U kunt 
de gegevens ook tussentijds aanpassen.

https://mijnaccount.vektis.nl/Registreer/Zorgverlener
https://mijnaccount.vektis.nl/aanvragentoegang/vragenlijst/vlggz
https://www.vektis.nl/streams/vragenlijst-invullen/ggz
https://www.vektis.nl/support/veelgestelde-vragen
https://www.agbcode.nl/Webzoeker/Zoeken
https://www.agbcode.nl/AanvraagVestiging/Create
https://www.agbcode.nl/AanvraagVestiging/Create
https://www.agbcode.nl/Content/AGB-gegevens%20wijzigen
https://mijnaccount.vektis.nl/Registreer/Account
https://www.agbcode.nl/Content/AGB-gegevens%20wijzigen
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