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1. Documenthistorie 

 

 

Overzicht aanpassingen 

Versie RfC Omschrijving Hoofdstuk Ingangsdatum 

1.1 UZO15001 Zorgkantoren – UZOVI’s moeten met een 

5 beginnen 

5.1.5 01-05-2015 

1.2 nvt Tabblad label en uitleg labelcode 

ontbraken in het document 

7.1.1 en 7.1.2 01-01-2017 

  

Versie Auteur Status Datum Omschrijving Verzonden aan 

1.0 Sandra van 

Beek 

Concept 29-07-2014 Eerste uitgave Geplaatst op 

website 

1.1 Ellen Buising Definitief 01-05-2015 Wijziging nav RfC Geplaatst op 

website 

1.2 Esther 

Klompenho

uwer 

Definitief 03-01-2017 Wijziging na constatering 

onvolledigheid 

documentatie 

Geplaatst op 

website 
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2. Inleiding 

Het Unieke ZorgVerzekeraarsIdentificatie (UZOVI) is een identificatie van de zorgverzekeraars in 

Nederland. In UZOVI zijn het unieke UZOVI-nummer en de onderlinge relaties tussen zorgverzekeraars, 

labelorganisaties, nevenvestigingen, gevolmachtigde verzekeringsagenten en zorgkantoren 

geregistreerd. Het register bevat actuele, maar ook historische informatie over het UZOVI-nummer. 

 

Dit register draagt, samen met het Uziregister voor zorgverleners en het BSN voor verzekerden, bij aan 

de integriteit, authenticiteit en vertrouwelijkheid van elektronische communicatie. Voor een 

succesvolle en grootschalige invoering is het van belang dat zorgverzekeraars, zorgpartijen1 en 

anderen het UZOVI-nummer eenduidig implementeren. Met UZOVI is uniformiteit gewaarborgd en 

worden op termijn administratieve lasten verminderd. 

 

2.1 Opbouw document 

Dit document beschrijft de definities, procedures, processen en criteria die Vektis hanteert bij het 

beheer en onderhoud van de UZOVI-tabel. Daarnaast wordt er in dit document ook ingegaan op de 

kwaliteitscontroles die betrekking hebben op de administratieve vastlegging van de gegevens in de 

UZOVI-tabel en de wijze waarop de UZOVI-tabel beschikbaar wordt gesteld aan de 

afnemers/gebruikers van de UZOVI-tabel. 

 

In het document worden de op het moment van uitgifte van het document geldende criteria, 

procedures en informatie opgenomen. Informatie over afgewezen wijzigingen of aanpassingen 

waar nog geen besluit over is genomen, worden niet vermeld.  

 

Aanpassingen die pas op een later moment aan UZOVI zullen worden toegevoegd, kunnen al wel 

vermeld worden. Bij deze informatie wordt echter wel aangegeven vanaf welk moment de 

aanpassing geldig is. 

 

2.2 Doel document 

Het doel van dit document is het beschrijven van de gegevens, regels en processen rondom UZOVI. 

Daarbij is het doel om te dienen als naslagwerk voor alle partijen die UZOVI afnemen, willen afnemen 

of inzicht willen krijgen in de processen van UZOVI. 

 

Het bieden van inzicht in de gegevens en de processen moet bijdragen tot een helder en eenduidig 

gebruik van de gegevens uit UZOVI binnen de processen van de afnemers. 

 

2.3 Beheer van het document 

Vanuit de gehele zorgsector kunnen functionele wensen en wijzigingsverzoeken worden ingediend 

met betrekking tot het beheer en onderhoud document. Dit kan door het indienen van een Request 

for Change (RfC). Dit formulier is te vinden op de website www.vektis.nl. 

 

                                                      

1
 Een zorgpartij is een verzamelnaam voor zorgaanbieders -en overige ondernemingen die een dusdanige rol spelen in de 

bedrijfsprocessen in de zorg 

http://www.vektis.nl/
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Wijzigingen in het document worden verwerkt op basis van bovengenoemde input. Hiermee wordt 

een nieuwe versie van het document aangemaakt. De nieuwe versie van het document wordt in 

concept voorgelegd aan de leden van de Adviescommissie Wijzigingen (AcW) 

Referentieproducten. Daarbij wordt gevraagd om de aangegeven aanpassingen intern uit te 

zoeken en de eventuele op- en/of aanmerkingen terug te melden aan Vektis.  

Als de voorgestelde versie afgestemd is, wordt deze definitief gemaakt en wordt de nieuwe versie op 

de website gepubliceerd.  
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3. Definities en entiteiten 

3.1 Definities 

Hieronder staan de definities beschreven horende bij de partijen die wij in UZOVI kennen. 

 

Partij Definitie 

Concern 

Een onderneming die bestaat uit een moedermaatschappij met 

enkele dochterondernemingen die onder leiding staan van de 

moedermaatschappij. 

Inkoopconcern Groep van afnemers die gezamenlijk zorg inkopen 

Label 

Een uitingsvorm van een zorgverzekeraar waarmee ze 

zorgverzekeringen aanbiedt. 

Centrale 

Verwerkingseenheid 

Een Centrale Verwerkingseenheid is een logische eenheid die 

bepaalde processen, zoals bv declaratieverwerking, voor 

zorgverzekeraars uitvoert. De zorgverzekeraar die gebruikt maakt 

van een Centrale verwerkingseenheid is verantwoordelijk voor de 

communicatie naar de diverse belanghebbenden om aan te 

geven voor welke processen het UZOVI-nummer van de Centrale 

Verwerkingseenheid gebruikt moet worden. 

Verzekeraar / 

risicodrager 

Een verzekeringsmaatschappij of verzekeraar is een bedrijf/ is een 

juridische eenheid dat zorgverzekeringen aanbiedt. Doorgaans 

wordt een verzekeraar gedefinieerd als een financiële 

onderneming die zich tegen het genot van een zeker bedrag 

(premie) jegens een andere partij (de verzekeringnemer) verbindt 

tot het doen van één of meer uitkeringen indien een bepaalde 

onzekerheid zich voordoet. 

De risicodrager is diegene die financieel verantwoordelijk is voor 

het uitvoeren van zorgverzekeringen. 

Volmachtnemer 

Een volmachtnemer krijgt van een zorgverzekeraar (de 

volmachtgever) toestemming om onder zijn naam en financieel 

risico, zorgverzekeringen aan te bieden aan derden. 

Regio Zorgkantoor 

Regio Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor het leveren 

van AWBZ-zorg moeten regio Zorgkantoren zorgaanbieders 

contracteren die de gevraagde zorg kunnen leveren. 

 

3.2 Objecten en relaties  

Binnen de objecten maken we een onderscheid naar objecten en relaties binnen de 

Zorgverzekeringswet, objecten en relaties binnen de AWBZ en overige partijen in UZOVI. 

 

3.2.1 Objecten en relaties binnen de Zorgverzekeringswet 

We onderscheiden de volgende objecten binnen de zorgverzekeringswet 

 Concern 

 Verzekeraar 

 Inkoopconcern 

 Verwerkingseenheid 
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 Label 

 Volmachtnemer 

 

Hieronder staat de relatie tussen de diverse objecten ZVW weergegeven.  

 

Objecten ZVW

Concern

Label

Verzekeraar

Verwerkings-
eenheid

Inkoop-
combinatie

Volmacht 
nemer

1 of > 0 of 1

0, 1 of >

0, 1 
of >

1 of >

0 of 1

0 of 1

1 of >

0, 1 of >

0 of 1

0, 1 
of >

0 of 1
0, 1 of >

0 of 1

1 verzekeraar of 
1 volmachtnemer

0, 1 
of >

 

Relaties objecten 

Hieronder staat de betekenis van de relaties tussen de objecten in de weergave 'Objecten ZVW' 

beschreven 

 

Partij Toelichting 

Concern Één concern kan één of meerdere verzekeraars bevatten. 

Inkoopconcern 

Bij één inkoopconcern kunnen één of meerdere verzekeraars aangesloten 

zijn 

Volmachtnemer 

Één volmachtnemer behoort tot één of meer verzekeraars 

Één volmachtnemer kan nul, één of meerdere labels voeren. 

Eén volmachtnemer kan nul of één verwerkingseenheid hebben 

Verzekeraar 

Één verzekeraar kan nul, één of meerdere labels voeren. 

Één verzekeraar kan nul, één of meerdere volmachtnemers voeren. 

Één verzekeraar kan aangesloten zijn bij een inkoopconcern 

Eén verzekeraar kan behoren tot een concern 

Eén verzekeraar kan één verwerkingseenheid hebben 
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Label 

Één label dient altijd te behoren tot of één verzekeraar of één 

volmachtnemer 

Één label kan aangesloten zijn bij één verwerkingseenheid 

Verwerkingseenheid 

Één verwerkingseenheid hoort bij één of meer verzekeraars 

Één verwerkingseenheid kan horen bij nul, één of meerdere labels 

Één verwerkingseenheid kan horen bij nul, één of meerdere 

volmachtnemers 

 

3.2.2 Objecten en relaties binnen de AWBZ 

We onderscheiden de volgende objecten binnen de AWBZ 

 Concern 

 Verzekeraar 

 Zorgkantoor 

 Verwerkingseenheid 

 

Hieronder staat de relatie tussen de diverse objecten AWBZ weergegeven.  

Objecten AWBZ

Concern

Regio 
zorgkantoor Verzekeraar

Verwerkings-
eenheid

0, 1 of >

1 of > 0 of 1

1 of >

1

0 of 1

0 of 1

0, 1 of >

Hieronder staat de betekenis van de relaties tussen de objecten in de weergave 'Objecten AWBZ' 

beschreven 
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Partij Toelichting 

Concern Één concern kan één of meerdere verzekeraars voeren 

Verzekeraar 

Één verzekeraar kan nul, één of meerdere regiozorgkantoren voeren. 

Eén verzekeraar kan behoren tot een concern 

Eén verzekeraar kan één verwerkingseenheid hebben 

Zorgkantoor 

Één regio zorgkantoor behoort tot één verzekeraar 

Één regio zorgkantoor kan aangesloten zijn bij één verwerkingseenheid 

Verwerkingseenheid 

Één verwerkingseenheid hoort bij één of meerdere verzekeraars 

Een verwerkingseenheid kan gelden voor nul, één of meerdere 

regiozorgkantoren. 

 

3.2.3 Overige partijen in UZOVI 

Binnen UZOVI kennen we ook overige partijen. Deze partijen zijn opgenomen in UZOVI op basis van 

uitvoeringsregelingen en zijn op zich staande partijen zonder een relatie met een andere partij. 

 

 

3.3 Logisch datamodel  

 

Partij Aanvulling 

CZ OWM CZ groep U.A. Buitenlandse verzekerden 

DJI de Dienst Justitiële Inrichtingen 

ZiNL Zorginstituut Nederland 

ZiNL Uitvoeringsregeling gemoedsbezwaarden zorgkosten Zorgverzekeringswet 

ZiNL Regeling financiering zorg illegalen 

ZiNL Uitvoeringsregeling opsporing en verzekering onverzekerden Zvw 

ZiNL Regeling wanbetalers premie Zorgverzekeringswet  

AGIS Uitvoerend Orgaan van Verblijf namens ZiNL 

VGZ Preferentie ten behoeve van Justitiële Inrichtingen 

ZiNL Buitenland Verbindingsorgaan 
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Logisch Datamodel UZOVI

Partij
Code
Naam
Rol  (zie 7.4 & 7.5)
Webadres
Begindatum
Einddatum
Contactpersoon UZOVI(voor intern gebruik)
Laatste mutatiedatum 

Relatie
Relatierol  
Begindatum
Einddatum

Mogelijke relatierollen

01 - Concern van

02 - Verzekeraar van 

03 - Inkoopcombinatie van

04 - Zorgkantoor van 

05 - Centrale verwerkingseenheid van 

06 - Label van

07 - Volmachtnemer van 

08 - Verwijzing declaratieverkeer

09 - Bron verzekerden beheer

10 - Gefuseerd met

11 - Afsplitsing van

 

3.3.1 Voorbeelden logisch datamodel 

Hieronder een aantal voorbeelden ter ondersteuning aan het logisch datamodel 

 

1- Relatie concern – Risicodrager 
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Partij

Naam : Coöperatie VGZ
Rol : Concern
Webadres : www.vgz.nl
Begindatum : 01-01-2013
Einddatum :  
Contactpersoon UZOVI : Dhr/mvr ?
Laatste mutatiedatum : 01-01-2013

Partij
Code : 0101
Naam : UNIVE ZORG ALKMAAR
Rol : Zorgverzekeraar
Webadres : www.unive.nl
Begindatum : 01-01-2004
Einddatum :  
Contactpersoon UZOVI : Dhr/mvr ?
Laatste mutatiedatum : 07-12-2011

Relatie
Relatierol : Concern van zorgverzekeraar
Begindatum : 01-01-2013
Einddatum :  
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2- Weergave risicodrager met diverse rollen 

Partij
Code : 0101
Naam : UNIVE ZORG ALKMAAR
Rol : Risicodrager
Webadres : ww.???.nl
Begindatum : 01-01-2004
Einddatum :  
Contactpersoon UZOVI : Dhr/mvr ?
Laatste mutatiedatum : 07-12-2011

Partij
Code : 0101
Naam : UNIVE ZORG ALKMAAR
Rol : Risicodrager
Webadres : ww.???.nl
Begindatum : 01-01-2004
Einddatum :  
Contactpersoon UZOVI : Dhr/mvr ?
Laatste mutatiedatum : 07-12-2011

Partij
Code : 0101
Naam : UNIVE ZORG ALKMAAR
Rol : Risicodrager
Webadres : ww.???.nl
Begindatum : 01-01-2004
Einddatum :  
Contactpersoon UZOVI : Dhr/mvr ?
Laatste mutatiedatum : 07-12-2011

Partij
Code : 3329
Naam : Avero Achmea
Rol : Zorgverzekeraar
Webadres : www.avero.nl
Begindatum : 01-01-2013
Einddatum :  
Contactpersoon UZOVI : Dhr/mvr ?
Laatste mutatiedatum : 01-01-2013

Partij
Code : 8960
Naam : NEDASCO
Rol : Volmachtnemer
Webadres : ww.nedasco.nl
Begindatum : 01-07-2004
Einddatum :  
Contactpersoon UZOVI : Dhr/mvr ?
Laatste mutatiedatum : 26-10-2010

Relatie
Relatierol : Zorgverzekeraar met rollen
Begindatum : 01-01-2013
Einddatum :  

 

 

 

3.4 Entiteiten met attributen  

In het logisch datamodel komen de onderstaande entiteiten en attributen terug 

 

Entiteit 'Partij' 

# Attribuut Extra toelichting 

1 Code Uitgegeven UZOVI-nummer op basis van criteria 

2 Naam Naam registratie in UZOVI-register 

3 Rol De rol van de UZOVI-partij (codelijst) 

4 Webadres Het 'http-adres' van de risicodrager 

5 Begindatum DD-MM-JJJJ 

6 Einddatum DD-MM-JJJJ 

7 Laatste mutatiedatum DD-MM-JJJJ 
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Entiteit 'Relatie' 

# Attribuut Extra toelichting 

1 Relatierol Mogelijke relatierol met een UZOVI-partij (codelijst) 

2 Begindatum DD-MM-JJJJ 

3 Einddatum DD-MM-JJJJ 

4 Laatste mutatiedatum DD-MM-JJJJ 

 

 

3.5 Codelijsten 

In het logisch datamodel komen de onderstaande codes bij de attributen terug:  

 

Entiteit Attribuut Coderingen 

Partij Rol ZV = Zorgverzekeraar 

ZK = Zorgkantoor 

LA = Label 

IC = Inkoopconcern 

CO = Concern 

GA = Volmachtnemer 

CV = Centrale verwerkingseenheid 

Relatie Relatierol 01 - Concern van 

02 - Verzekeraar van  

03 - Inkoopconcern van 

04 - Zorgkantoor van  

05 - Centrale verwerkingseenheid van  

06 - Label van 

07 - Volmachtnemer van  

08 - Verwijzing declaratieverkeer 

09 - Bron verzekerden beheer 

10 - Gefuseerd met 

11 - Afsplitsing van 

 

3.6 Aanvullende rollen in huidige UZOVI-register 

3.6.1 UZOVI-nummers met rollen op basis van uitvoeringsregelingen (voornamelijk Zorginstituut Nederland 

(ZiNL) ) 

Binnen UZOVI kennen we ook instanties/partijen die op basis van uitvoeringsregelingen een UZOVI-

nummer hebben toegewezen gekregen. Hieronder zijn deze partijen weergegeven: 

 

UZOVI-nummer Rol Partij Aanvulling 

9991 BN CZ OWM CZ groep U.A. Buitenlandse verzekerden 

9992 FZ DJI de Dienst Justitiële Inrichtingen 

9990 NB ZiNL Zorginstituut Nederland 

9988 RG ZiNL 

Uitvoeringsregeling gemoedsbezwaarden zorgkosten 

Zorgverzekeringswet 

9989 RI ZiNL Regeling financiering zorg illegalen 

9985 RO ZiNL Uitvoeringsregeling opsporing en verzekering onverzekerden Zvw 
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9987 RW ZiNL Regeling wanbetalers premie Zorgverzekeringswet  

7125 OV AGIS Uitvoerend Orgaan van Verblijf namens Zorginstituut Nederland 

9551 PJ VGZ Preferentie ten behoeve van Justitiële Inrichtingen 

9986 VO ZiNL Buitenland Verbindingsorgaan 

 

Hieronder de toelichting op de rollen 

 NB – orgaan conform art.69 ZVW, verdragsgerechtigden in buitenland 

 BN – orgaan voor in Nederland wonende buitenlandse verzekerden 

 FZ – Wet forensische zorg (ondergebracht bij Min. van Justitie) 

 VO – VerbindingsOrgaan 

 RW – Uitvoeringsregeling Wanbetalers 

 RG – Uitvoeringsregeling Gemoedsbezwaarden 

 RI – Uitvoeringsregeling finan. zorg Illegalen 

 RO – Uitvoeringsregeling Onverzekerden 

 PJ – Ten behoeve van preferentiebeleid 

 OV - Uitvoerend Orgaan van Verblijf 

 

3.6.2 Ziektekostenverzekeraar, maar geen ZVW 

Er zijn in het huidige UZOVI ook een aantal rollen gedefinieerd voor ziektekostenverzekeraars (niet 

ZVW) i.v.m. digitaal declareren via VECOZO. Er staat één partij in UZOVI met een hieraan 

gerelateerde rol, namelijk: 

 

UZOVI-nummer Rol Partij 

0203 DN OOM Verzekeringen 

 

 DN – Declarant Nederlandse partij 

 DB – Declarant Buitenlandse partij 

 AV – Aanvullende verzekeringen 

 VD – Volmachtnemer voor Declarant 
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4. Procedurebeschrijving 

Een nieuw UZOVI-nummer wordt volgens de volgende procedure opgenomen in het UZOVI-register: 

 Een risicodrager (zorgverzekeraar) is verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuw 

UZOVI-nummer (voor zichzelf en voor organisaties waarmee ze een relatie hebben). Indien 

een zorgverzekeraar een nummer wil, wordt dat bij Vektis aangevraagd door de 

geregistreerde contactpersoon. 

 Bij de aanvraag worden de relevante documenten (zie paragraaf 5.1.1.) gevoegd. 

 Vektis beoordeelt de aanvraag en controleert de documenten. 

 Indien de aanvraag akkoord is wordt door Vektis een UZOVI-nummer toegewezen.  

 Het UZOVI-nummer wordt opgenomen in het UZOVI-register, inclusief de relevante relaties. 

 

De gegevens van een bestaand UZOVI-nummer kunnen gewijzigd worden, of een UZOVI-nummer 

kan afgesloten worden. Ook hiervoor is de risicodrager verantwoordelijk. Wijzigingen mogen alleen 

doorgegeven worden door de geregistreerde contactpersoon van de betreffende risicodrager. 

 

Een UZOVI-nummer dat afgesloten wordt, blijft nog minimaal 7 jaar opgenomen in het UZOVI-register. 

Het UZOVI-register wordt jaarlijks in het begin van het jaar opgeschoond. Alle UZOVI-nummers die op 

dat moment een einddatum hebben die meer dan 7 jaar voor de huidige datum ligt, worden 

verwijderd uit het UZOVI-register. 
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5. Criteria voor registratie van gegevens 

We kennen criteria voor 2 verschillende doelgroepen binnen UZOVI: 

1- Verzekeraars 

2- UZOVI-nummers met rollen op basis van wetgeving. 

 

5.1 Criteria 

Voor verschillende rollen zijn verschillende criteria voor het registreren van de betreffende gegevens 

in het UZOVI-register. 

 

5.1.1 Zorgverzekeraars 

Criteria voor nieuwe toetredende risicodragers 

Zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet waaraan een 

vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, van de Wft. 

 

Artikel 2:27, eerste lid, van de Wft  

Het is een ieder met zetel in Nederland verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank 

verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van levensverzekeraar of schadeverzekeraar.  

 

Betreft vergunning: 

 

Financiële Dienst Branche Toelichting 

Schadeverzekeraar (2:27 lid 1) 01. Ongevallen ZVW/AWBZ 

Schadeverzekeraar (2:27 lid 1) 02. Ziekte Aanvullende verzekeringen 

 

De hierboven benoemde verleende vergunning aan een verzekeraar wordt door Vektis 

gecontroleerd bij De Nederlandsche Bank. 

 

Voor de registratie van een nieuwe zorgverzekeraar moeten de volgende documenten 

aangeleverd worden: 

- Erkenning door de Nederlandsche Bank 

- Inschrijving Kamer van Koophandel 

 

5.1.2 Volmachten 

Voor een nieuwe volmacht is de volgende informatie nodig: 

- Erkenning Autoriteit Financiële Markten 

- Overeenkomst met zorgverzekeraar waar volmachtdiensten voor verleend gaan worden 

- Inschrijving Kamer van Koophandel 

 

5.1.3 UZOVI-nummers met rollen op basis van uitvoeringsregelingen 

In het UZOVI register is aan een aantal partijen een UZOVI-nummer toegekend op basis van 

uitvoering van bepaalde regelingen in de wet, bijvoorbeeld Zorginstituut Nederland ten behoeve 

van de uitvoeringsregeling wanbetalers. Zie paragraaf 3.6.1 voor een overzicht van deze rollen. 
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5.1.4 Overige rollen 

Voor de overige rollen geldt dat zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de 

gegevens in het UZOVI-register. Om deze gegevens opgenomen te krijgen in het UZOVI-register geldt 

dat dit aangevraagd moet worden door de geregistreerde contactpersoon van de zorgverzekeraar 

die verantwoordelijk is voor de betreffende partij. 

 

Dit geldt ook voor concern en inkoopconcern. Voor deze rollen zijn aparte kolommen opgenomen in 

het UZOVI-register. De risicodrager geeft aan bij welk concern en welk inkoopconcern hij, en de 

partijen die aan hem gerelateerd zijn, hoort.  

 

5.1.5 Zorgkantoren  

De codes in het UZOVI-register zijn in principe betekenisloze codes.  

Afgesproken is dat de zorgkantoren altijd moeten beginnen met een 5. Dit in verband met de RBC 

controle in de AW319. Deze controle in RBC werkt niet als een nieuwe UZOVI-code voor een 

zorgkantoor wordt uitgegeven die niet begint met een 5.  

 

5.2 Koppeling met externe bronnen 

De belangrijkste externe bron voor UZOVI is de Staatscourant. In de Staatscourant wordt het 

volgende gepubliceerd: 

 Vergunning van De Nederlandsche Bank NV voor een zorgverzekeraar 

 Beschikking van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor aanwijzing van 

administratieve-instellingen bijzondere ziektekosten (zorgkantoren) 

 

Daarnaast geven zorgverzekeraars aan wanneer zij voor een volmacht een UZOVI-nummer willen. 

Deze volmachten worden geregistreerd door de Autoriteit Financiële markten in het Register 

Financiële dienstverleners. 
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6. Privacy 

Aangezien het UZOVI-register geen privacy gevoelige informatie bevat, is er geen privacy-beleid 

opgesteld voor dit product. 

Het UZOVI-register is gratis toegankelijk voor iedereen. 
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7. Gebruik UZOVI 

7.1 Dataset 

De UZOVI-tabel wordt uitgeleverd als Excelbestand. 

De bestandsnaam is als volgt opgebouwd: jjjjmmdd_UZOVI_register.xlsx. De datum die in de naam 

opgenomen is, is de datum van uitgifte van de tabel. 

 

7.1.1 Bestandsopbouw 

Het Excelbestand bestaat uit 8 tabbladen: 

- UZOVI-register met relaties: op dit tabblad is het gehele UZOVI-register opgenomen, met 

actuele en historische gegevens. Hierin staan alle UZOVI-nummers met aanvullende 

gegevens en relatiegegevens. 

- UZOVI-register zonder relaties: op dit tabblad is het gehele UZOVI-register opgenomen, met 

actuele en historische gegevens. Hierin staan alle UZOVI-nummers met aanvullende 

gegevens, maar zonder relatiegegevens. 

- Label: Op dit tabblad zijn de labelcodes (door zorgverzekeraars gekozen) en de relaties met 

UZOVI-codes weergegeven. 

- Relaties: op dit tabblad zijn alle relaties tussen actuele UZOVI-nummers opgenomen in een 

overzicht. 

- Concern: op dit tabblad is van alle actuele UZOVI-nummers opgenomen bij welk concern en 

bij welk inkoopconcern ze horen. 

- Attributen: op dit tabblad zijn de attributen opgenomen die van belang zijn bij het UZOVI-

register. 

- PartijRol: op dit tabblad staan de coderingen van alle mogelijke rollen die in het UZOVI-

register voor kunnen komen. 

- RelatieRol: op dit tabblad staat een overzicht van alle mogelijke relaties die tussen UZOVI-

nummers voor kunnen komen in het UZOVI-register. 

 

7.1.2 Toelichting op de kolommen UZOVI-register 

Het UZOVI-register bestaat uit de volgende kolommen: 

 UZOVI-nummer: De unieke zorgverzekeraaridentificatie.  

Het nummer bestaat uit 4 posities. Een nummer dat uitgegeven wordt, wordt niet meer opnieuw 

gebruikt. De nummers zijn betekenisloos. 

 Naam: de naam waarmee de geregistreerde partij opgenomen wil worden in het UZOVI-register 

 Rol: de rol die de geregistreerde partij heeft. 

 Webadres: de URL waar informatie over de geregistreerde partij te vinden is. 

 Begindatum: de eerste datum waarop de registratie geldig is. De datum is als volgt opgebouwd: 

ddmmjjjj. 

 Einddatum: de eerste datum waarop de registratie niet meer geldig is. De datum is als volgt 

opgebouwd: ddmmjjjj. 

 Laatste mutatiedatum: de datum waarop de laatste mutatie bij het UZOVI-nummer is 

uitgevoerd. De datum is als volgt opgebouwd: ddmmjjjj. 

 Relatie met UZOVI-nummer: het UZOVI-nummer waarmee het geregistreerde UZOVI-nummer een 

relatie heeft. 

 RelatieRol: beschrijving van de rol die het geregistreerde UZOVI-nummer heeft ten opzichte van 

het UZOVI-nummer dat aangegeven is in de kolom ‘Relatie met UZOVI-nummer’. 
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 Begindatum relatie: eerste datum waarop de relatie geldig is. De datum is als volgt opgebouwd: 

ddmmjjjj. 

 Einddatum relatie: de eerste datum waarop de relatie niet meer geldig is. De datum is als volgt 

opgebouwd: ddmmjjjj. 

 Laatste mutatiedatum: de datum waarop de laatste mutatie in de relatiegegevens bij het 

geregistreerde UZOVI-nummer is uitgevoerd. De datum is als volgt opgebouwd: ddmmjjjj 

 Concern: het concern waaronder het geregistreerde UZOVI-nummer valt. 

 Inkoopconcern: het inkoopconcern waaronder het geregistreerde UZOVI-nummer valt. 

 Aanvullende informatie: vrij informatieveld waarvan de vulling aangegeven wordt door het 

geregistreerde UZOVI-nummer. 

 Label code, codering voor het betreffende label. De zorgverzekeraar kiest de codering zelf dit 

kan een alfanumeriek gegeven zijn. 

 

7.2 Website 

Het UZOVI-register is te vinden op de site: 

http://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi 

Hier kan de meest recente versie van het UZOVI-register gedownload worden. 

 

  



 

 

 

21 / 21 Beheer en onderhoud UZOVI /03-01-2017 – versie 1.2 

 

 

 

 

  

  

8. Kwaliteitsbeheersing 

8.1 Inhoudelijke kwaliteitsbeheersing 

De kwaliteit van het UZOVI-register wordt gewaarborgd doordat wijzigingen alleen doorgevoerd 

worden als deze afkomstig zijn van geregistreerde contactpersonen van zorgverzekeraars.  

Daarnaast worden voor het toevoegen van nieuwe gegevens de relevante externe bronnen 

geraadpleegd. 

 

8.2 Certificering 

Het UZOVI-register is niet gecertificeerd.  

Er zijn geen plannen om een certificeringtraject te starten voor het UZOVI-register. 


