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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. 

 

Subdoelen: 

• Alle ondernemingen in het AGB-register voldoen aan businessrule ER013 Een onderneming moet 

minimaal 1 actieve erkenning hebben. Begin 2021 waren er nog zo’n 5.000 ondernemings-AGB-

codes die hier niet aan voldeden. Inmiddels voldoen alle AGB-ondernemingscodes aan deze 

businessrule. 

• Alle zorgverleners in het AGB-register voldoen aan businessrule ER008: Een zorgpartij van het type 

zorgverlener moet minimaal 1 actieve erkenning hebben. Begin 2021 zijn er nog ruim 11.000 

zorgverleners-AGB-codes die hier niet aan voldoen. Augustus 2022 zijn dit er nog maar 5374. 

• Alle zorgverlener-AGB-codes hebben recht op de geregistreerde kwalificaties op basis van de 

geregistreerde erkenningen. 

• Erkenningverleners zijn opgenomen in AGB volgens het proces dat vastgelegd is in RfC 

AGB19003. Hierin is ook beschreven hoe erkenningverleners voortaan zelf de erkenningen zullen 

gaan bijhouden in het AGB-register, waardoor de kans op fouten in de registratie van 

zorgverleners aanzienlijk verminderd wordt. 
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Samenvatting stappenplan 

Gezien de omvang van dit traject hebben we dit opgedeeld in verschillende delen. De delen 

pakken we in de verderop in dit document genoemde volgorde op. De delen die later worden 

opgepakt, zullen verder worden uitgewerkt wanneer de voorgaande delen afgerond zijn.  

 

Deel 1: Alle ondernemingen een KVK-gerelateerde-erkenning  

(status: grotendeels afgerond april 2021) 

We beginnen met de KVK- nummers voor ondernemingen omdat die invloed hebben in diverse 

processen zoals de UBO-controle en het contracteren van zorg.   

 

Deel 2: BIG erkenningen bij alle AGB-codes controleren en koppelen 

(status: deels afgerond augustus 2022) 

Daarna gaan we zorgen dat de BIG-erkenningen in het AGB-register gecontroleerd worden. We 

kiezen daarvoor, omdat bijna de helft van alle erkenningen in het AGB-register een BIG-erkenning 

betreft.  

 

Deel 3: Zorgsoorten met BIG erkenningen in orde maken 

(status: start gemaakt augustus 2022) 

Vervolgens pakken we per zorgsoort de aanvullende erkenningen bij BIG-geregistreerde 

zorgsoorten op.  Zodat deze zorgsoorten als geheel in orde zijn.  

 

Deel 4: Alle vestigingen een KvK-erkenning 

Vestigingen zullen worden aangevuld met het KvK-vestigingsnummer (indien van toepassing) zodat 

alle vestigingen ook minimaal 1 erkenning hebben. 

 

Deel 5: Zorgsoorten zonder BIG in orde maken 

Zorgverleners die alleen overige erkenningen (bijvoorbeeld KP) hebben worden daarna ook per 

zorgsoort afgehandeld. Alleen de registraties in het CAM-veld laten we hier nog even buiten. 

 

Deel 6 Zorgsoorten in het CAM-veld in orde maken 

Het CAM-veld is een zeer grote en versnipperde 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 7: Zorgverleners optionele en overige erkenningen in orde maken 

In dit deel zorgen we dat de optionele erkenningen goed in AGB komen te staan. 

 

Deel 8: Ondernemingen en vestigingen- Overige erkenningen 

De overige erkenningen van ondernemings- en vestigings-AGB-codes zullen worden aangevuld. 
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Volledig afgeronde zorgsoorten en kwalificaties 

Hieronder de zorgverleners(!)zorgsoorten die volledig gecontroleerd zijn en waarbij alle 

erkenningverleners digitaal zijn aangesloten op het AGB-register (waarmee de erkenningen bij de 

actieve AGB-codes) worden bijgehouden door de erkenningverlener). 

 

• 03 medisch specialisten  

• 11 Tandartsspecialist - mondziekten en kaakchirurgie  

• 13 Tandartsspecialisten – dentomaxillaire orthopedie  

• 14 Bedrijfsartsen  

• 57 Physician Assistant  

• 96 pedicures 

 

Wat doen we met ‘…’? 

Als we onze focus op het uitvoeren van het plan willen houden, moet er een aantal zaken 

geadresseerd worden. Deze worden hieronder besproken.  

RfC’s ingediend op initiatief van erkenningverleners 

RfC’s die worden ingediend door erkenningverleners worden alleen in behandeling genomen als zij 

worden ondersteund door een zorgverzekeraar. De prioritering wordt bepaald in de externe 

backlog tenzij het in het onderdeel van het plan valt waarmee we op dat moment bezig zijn. 

Hiervoor zal 1 keer per kwartaal tijd in een sprint ingepland worden, vlak na een release, zodat de 

RfC’s die goedgekeurd zijn, meegenomen kunnen worden in de eerstvolgende release. 

 

Hierbij geldt: 

Een opheffing van een erkenningverlener wordt door middel van een notitie in de mail gedeeld 

met de AcW en in de informatie wordt in de map van de eerstvolgende release gezet. De 

beëindiging wordt in de codelijsten van de komende release en op het intern statusoverzicht 

erkenningverleners verwerkt.  

 

Bij een naamswijziging of fusie wordt de RFC op de meest simpele manier opgepakt. Dit betekent 

dat het RfC-proces AGB19003 hierbij niet altijd gevolgd wordt als de erkenningen nog niet 

uitgesplitst zijn. Indien mogelijk sluiten we de erkenningverlener aan op het Zorg voor herkenning 

webportaal. Hierbij hoort ook een initiële vulling. 

 

Bij een nieuwe specialisatie bij een erkenningverlener waarmee het proces van AGB19003 al 

uitgevoerd is, voegen we de nieuwe specialisatie erkenning met het RfC toe. Bij een nieuwe 

specialisatie bij een nog niet uitgewerkte erkenningverlener, voegen we de nieuwe specialisatie als 

erkenning en de erkenning-kwalificatie combinatie toe met het RfC. Indien de zorgsoort voorlopig 

nog niet aan de beurt is, worden de overige specialisaties nog niet uitgesplitst volgens RfC-proces 

AGB19003. De reeds bestaande erkenning blijft voorlopig hetzelfde. 

 

RfC’s van nieuwe erkenningverleners proberen we in te plannen bij de betreffende zorgsoort 

wanneer deze binnen afzienbare tijd aan de beurt is. Wanneer dit nog lang op zich laat wachten 

zal het ingediende RfC opgepakt worden in de sprint voor erkenningverleners die (nog) geen 

prioriteit hebben in het plan. Het RfC zal volgens het proces RfC AGB19003 uitgewerkt worden. 
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Overige RfC’s met betrekking tot erkenningverleners. 

Wetswijzigingen zullen vanzelfsprekend bijtijds opgepakt worden. 

 

Als zich belangrijke wijzigingen voordoen in een zorgsoort, waardoor de situatie van deze zorgsoort 

veranderd, zullen we de prioriteit van de zorgsoort opnieuw wegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

een kwaliteitsregister voor alle leden van een zorgsoort, waar nu nog verschillende 

beroepsverenigingen erkenningverlener zijn.  

 

Wensen van zorgverzekeraars met betrekking tot erkenningverleners zullen in het externe backlog 

overleg besproken worden en zo veel mogelijk in het plan opgenomen worden. 
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Partijen die niet willen meewerken of meer tijd nodig hebben 

Als partijen niet mee willen werken melden we dit aan de AcW en op het statusoverzicht 

erkenningverleners. We gaan dan door met de overige erkenningverleners binnen de zorgsoort 

indien van toepassing. De zorgsoort zal dan niet afgerond kunnen worden.  

 

Als partijen meer tijd nodig hebben om aan te sluiten, zullen we proberen om afspraken met hen te 

maken over wanneer ze hier klaar voor zijn, zodat we dit in de planning kunnen meenemen. We 

zullen de zorgsoort dan op een later moment moeten afronden, waardoor we van de volgorde in 

het plan zullen afwijken.  

 

 

  



10/72 

 

Erkenningen correct in AGB 

 

 Ondernemingen - KvK-erkenningen 

1.1. Doel  

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. 

 

Dit deel heeft de hoogste prioriteit omdat hiermee de juiste onderneming vast te stellen is, die 

nodig is in diverse processen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vaststellen van de UBO, of het 

contracteren van zorg. 

 

1.2. Analyse huidige situatie 

Op 15-01-2021 waren er nog zo’n 5200 actieve ondernemingen in het AGB-register zonder juiste 

erkenning. Deze voldeden niet aan de businessrule ER013 Een onderneming moet minimaal 1 

actieve erkenning hebben. 

Per april 2021 voldoen alle AGB-ondernemingscodes aan deze businessrule.  

 

Daarnaast bestond er tot halverwege 2021 een tweede punt van aandacht. Naast de ruim 99.0001 

ondernemings-AGB-codes waarvan het KvK-nummer opgevraagd kon worden via de LRZa, waren 

er ook nog ruim 13.000 AGB-ondernemingscodes waarbij het KvK-nummer niet beschikbaar was via 

het LRZa. Dit had te maken met de SBI-code(s)van het KvK-nummer, welke niet direct behoorden 

tot de groep SBI-codes die in verband worden gebracht met de zorg. Voorbeelden hiervan waren 

de SBI-codes zoals deze door taxibedrijven worden gehanteerd. 

Dit probleem is opgelost door een aanpassing van de LRZA-verbinding.  

 

 

1.3. Uitvoering Deel 1: Alle ondernemingen een KVK-erkenning 

Afgelopen jaren zijn er diverse acties geweest om het juiste KVK-nummer te achterhalen. De 

overgebleven ondernemingen reageren niet op meldingen per mail of brief en bij deze partijen 

hebben we ook niet zelf het KVK-nummer kunnen achterhalen. Daarom hebben we in de periode 

januari 2021- april 2021 de laatste, hieronder beschreven acties uitgevoerd. 

 

1.3.1. Achterhalen KvK-nummer bij derden (done) 

De uit te voeren controlevragen bij derden waren: 

 
1 Cijfers week 3 2020 
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• Is er gedeclareerd met de AGB-code in de afgelopen 2 jaar? 

• Beschikt Vecozo over het KVK- nummer van deze zorgpartij? 

• Beschikken 1 van de zorgverzekeraars over het KVK- nummer van deze zorgaanbieder? 

 

1.3.2. Uitzonderingen (done) 

Vervolgens heeft er een controle plaatsgevonden op zorgsoorten/kwalificaties waarbij een 

ontheffing KvK of een andere erkenning toegestaan is in plaats van een KvK-nummer, maar waar 

deze specifieke erkenning nog ontbrak. Het ging hierbij om de volgende ondernemingen: 

 

• Ondernemingen met kwalificatie 0100 en een adres in België of Duitsland (ontheffing) 

• Ondernemingen van SCEN-artsen (kwalificatie 8421) met als enige zorgaanbod SCEN-arts bij 

betreffende onderneming (ontheffing) 

• Ondernemingen van Zorgverzekeraars (kwalificatie 9803) (UZOVI en ontheffing) 

• Ondernemingen met kwalificatie 6701 (Opgave van Zorgverzekeraars Nederland als 

Regionetwerk Casemanagement Dementie) 

 

Bij een klein aantal KvK-erkenningen was het referentienummer gevuld met afwijkende tekens. 

Deze erkenningen zijn handmatig vervangen na controle bij de KvK.  

 

1.3.3. Aanschrijven KvK-erkenningloze ondernemingen (done) 

Na bovenstaande controles en acties hebben we een mail/brief verstuurd naar de 

correspondentie-(mail)adressen van de onterecht KvK-loze ondernemingen, die nog wel hadden 

gedeclareerd in de afgelopen 2 jaar, met de vraag om het KvK-nummer door te geven.  

 

1.3.4. Beëindiging KvK-erkenningloze ondernemingen (done) 

AGB-codes waarbij na bovenstaande acties nog geen erkenning was toegevoegd én die in de 

afgelopen 2 jaar niet hadden gedeclareerd, zijn daarna beëindigd. 

 

1.3.5. Opschoning AGB-codes met een niet-bestaand KvK-nummer (done) 

Nadat alle KvK-nummers in AGB een keer gecontroleerd zijn via de automatische koppeling in 

AGB, is er een kleine hoeveelheid AGB-codes overgebleven waarvan het KvK-nummer niet 

gecontroleerd kan worden via de LRZa-koppeling, omdat het KvK-nummer daar niet bekend is. 

Oorzaak kan bijvoorbeeld een tikfout zijn. Deze KvK-nummers dienen eenmalig handmatig te 

worden gecontroleerd en aangepast maar een geldig KvK-nummer. 

 

1.3.6. Beheer 

Om de in dit deel aan de orde gekomen erkenningen in beheer te kunnen nemen, worden alle 

gerelateerde afspraken zoveel mogelijk vastgelegd in de vorm van businessrules met bijbehorend 

(reeds bestaand) controlesysteem. In een later stadium zal, op basis van de uitkomsten bij de 
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controlemomenten, worden besloten of het nodig is om deze businessrules (verder) technisch af te 

dwingen. 

 

Nog uit te voeren: 

US144299 Beheer KvK registratie OND verbeteren - Vervolg 

 

1.3.7. Opschoning onterechte ontheffingen  

In voorgaande story is het huidig gebruik van erkenningtype Ontheffing KvK duidelijk geworden. Op 

basis hiervan hebben we een voorstel beschreven om het beheer van betreffende AGB-codes te 

kunnen verbeteren. We zullen dit voorstel in de vorm van een RfC voorleggen aan de AcW. 

 

Nog uit te voeren: 

RfC opstellen en indienen in US144106 

 

1.3.8. Dubbel gebruikte KvK-nummers 

Zorgaanbieders met dubbele ondernemings-AGB-codes (KvK-nummer is meermalen gebruikt in 

een zorgsoort waar dit niet mag) aanschrijven om te vragen welke AGB-code de zorgaanbieder 

wil behouden. Vestigingen kunnen zo nodig worden omgehangen naar de AGB-code die blijft 

bestaan. 

 

Nog uit te voeren: 

US139541 Plan Deel 1: Aanschrijven dubbele AGB-codes met één KvK-nummer 

Vervolgstories 

 

1.4. Vereisten en benodigdheden 

1.4.1. Technische vereisten 

Aan meeste technische vereisten wordt inmiddels voldaan.  

 

Nog uit te voeren: 

US68194 Fiksen ontbreken van KvK-nr. in basisgegevens (Technisch, beheer en schoning) 

US123245 Datum einde uit LRZA bericht accurater verwerken (opvolger van #123984)(eerst 

afspraak LRZa) 

US57167 ON001 De harde aanpak; beheerapplicatie 

US146012 Ongebruikte adrestypen uitfilteren bij synchronisatie LRZa 

 

1.4.2. Communicatie 

Ten tijde van de actie hebben wij op Vektis.nl een bericht geplaatst dat wij bezig zijn met een grote 

kwaliteitsactie rond de KvK-erkenningen. Dit bericht is, na het afsluiten van de AGB-codes zonder 

geldig KvK-nummer, bijgewerkt met informatie over de procedure om de AGB-code te heropenen 

met een geldig KvK-nummer.  
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Er is een presentatie gegeven aan de externe backlog, de Vektis servicedesk en andere interne 

stakeholders. 

 

1.4.3. Huidige stand van zaken in grafiek 

In onderstaande grafiek is te zien, hoe we ons AGB-register kwalitatief steeds verder verbeteren.  

 

Links staan de aantallen zorgverleners-AGB-codes zonder erkenning vanaf begin 2018 tot en met 

nu. Daar zullen we ons vanaf Deel 2 mee bezig houden. 

 

Rechts zie je de aantallen ondernemings-AGB-codes zonder erkenning vanaf begin 2018 tot nu. 

Vanaf april 2021 hebben alle actieve AGB-ondernemingscodes een KvK-nummer (zorgsoorten 

waarbij dit niet verplicht is, hebben de erkenning Ontheffing KvK). Het aantal afwijkingen op 

businessrule ER013 (Een onderneming moet minimaal 1 actieve erkenning hebben) is nu dus nul. 

 

 
 
 

1.4.4. Inschatting effort 

Dit onderdeel vereist nog enige inspanning op inhoudelijk en technisch gebied om beheer goed 

mogelijk te maken. 

  

 

 

 

 
Globale uren schatting 
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1.4.5. Feature en userstories: 

Feature 91665 Deel 1: Alle ondernemingen een KVK-erkenning   

US144299 Beheer KvK registratie OND verbeteren - Vervolg AGB Plus 

US144106 RfC ontheffing KvK AGB Plus 

US139541 Aanschrijven dubbele AGB-codes met één KvK-nummer 

Vervolgstories 

 

AGB Plus 

US57167 ON001 De harde aanpak; beheerapplicatie AGB Register 

of AGB Plus 

US123245 Datum einde uit LRZA bericht accurater verwerken 

(opvolger van #123984)(eerst afspraak LRZa) 

AGB Register 

US68194 Het vastleggen van fouten tijdens LRZa-verwerking AGB Register 

US146012 Ongebruikte adrestypen uitfilteren bij synchronisatie LRZa 

 

AGB Register 
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 Zorgverleners - zorgsoorten met BIG-

erkenningen  

2.1. Doel 

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 NZa wordt verzocht hun registratie goed 

in het AGB-register te hebben staan. 

 

Het doel van dit deel is om alle BIG-erkenningen die behoren bij een zorgverlener goed in het AGB-

register te hebben staan. Dit houdt in: 

 

• Elke in het AGB-register geregistreerde zorgverlener die een BIG-erkenning zou moeten hebben, 

heeft de juiste BIG- erkenning(en), inclusief de eventuele Big-specialisaties. 

• Elke in het AGB-register geregistreerde zorgverlener met een BIG-erkenning heeft de juiste 

kwalificatie(s). 

• De AGB-code van elke zorgverlener die niet (meer) aan de vereisten voldoen, is beëindigd. 

 

Tegelijkertijd zorgen we er voor dat de automatische koppeling met het BIG-register (via het LRZa) 

wordt geoptimaliseerd zodat de vulling van de erkenningen accuraat blijft.  
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2.2. Analyse huidige situatie 

 

Dit deel heeft betrekking op de volgende zorgsoorten: 

 

Zorgsoort zorgverleners Aantal  

zorgverleners 

in zorgsoort 

BIG erkenning Uitsluitend BIG 

vereist 01 Huisartsen            12.188  ja Nee 

02 Apothekers 2.867 ja Nee (diploma) 

03 Medisch specialisten            25.033  ja Nee (NVKC) 

04 Fysiotherapeuten            32.038  ja Nee 

08 Verloskundigen              3.633  ja Nee 

11 Tandartsspecialist (mondziekten en kaakchirurgie)                 349  ja Ja 

12 Tandartsen              9.385  ja Nee 

13 Tandartsspecialisten – dentomaxillaire orthopedie                 292  ja Ja 

14 Bedrijfsartsen              1.748  ja Ja 

57 Physician Assistant              1.230  ja Ja 

84 Overige artsen            24.302  ja Nee 

91 Verpleegkundigen            12.551  ja Nee 

94 Psychologische zorgverleners            20.367  Deels nee 
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2.3. Uitvoering Deel 2: BIG erkenningen bij alle AGB-codes controleren en 

koppelen 

2.3.1. Toevoegen BIG-erkenningen aan AGB-codes  

Waar deze ontbraken zijn de Big-erkenningen grotendeels toegevoegd aan de AGB-codes. 

Alleen voor kwalificatie 9417 ligt er nog een story 

 

Stand van zaken op 15-08-2022: 

 

Zorgsoort Aantal AGB-

codes zonder 

verplichte 

BIG-

erkenning(en) 

  

01 Huisartsen 2  Deze hebben RIVIZ (buitenland) en 

zijn dus ok 

02 Apothekers 0   

03 Medisch specialisten 0 
 

04 Fysiotherapeuten 0   

08 Verloskundigen 0   

11 Tandartsspecialist (mondziekten en 

kaakchirurgie) 

0 
 

12 Tandartsen 0   

13 Tandartsspecialisten – dentomaxillaire 

orthopedie 

0 
 

14 Bedrijfsartsen 0   

57 Physician Assistant 0   

84 Overige artsen 0 Uitzonderingen zie onderstaande 

kwal 

8403 Arts Acupunctuur 0 BIG Arts of BIG Tandarts 

8429 Klinisch fysicus audioloog Geen Big 

verplicht 

  

8431 Medisch Seksuoloog 0 BIG Arts of BIG Psychotherapeut 

91 Verpleegkundigen 0  Uitzondering zie onderstaande kwal 

9111 Verzorgenden Geen Big 

verplicht 

  

94 Psychologische zorgverleners 0  Uitzondering zie onderstaande kwal 

9417 Orthopedagoog- generalist 106 Tot 01-01-2023 mag ook erk 100352 

NVO Kwaliteitsregister 

orthopedagoog-generalist nog 
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Nog uit te voeren: 

US145043 Aanschrijven zorgverleners met kwalificatie 9417 zonder BIG 

 

2.3.2. Huisartsen buitenland (done) 

Huisartsen buitenland aanschrijven voor het ophalen van de juiste erkenningen (anders dan Big) 

 

2.3.3. Verouderde of incorrecte benamingen 

Verouderde benamingen van BIG-erkenningen en bijbehorende kwalificaties zijn aangepast waar 

nodig. 

 

Nog uit te voeren: 

US147668 Fase 3 RFC AGB22015 Verwerken akkoord/niet akkoord AcW 

Vervolgstories 

 

2.3.4. Apotheekhoudende huisartsen 

Apotheekhoudende huisartsen hebben vaak nog een oude combinatie van erkenningen die 

vervangen moet worden door de erkenningen die voldoen aan de huidige eisen. Bronnen moeten 

worden aangesloten om datakwaliteit te waarborgen. 

 

Nog uit te voeren: 

US97589 Apotheekhoudende huisartsen corrigeren 

Vervolgstories 

  

2.3.5. Incourante Big-nummers 

Incourante BIG-nummers moeten uit AGB gehaald worden en zo mogelijk vervangen door juiste 

BIG-nummers. Het synchroniseren van alle BIG-nummers via het LRZa is de beste methode om echt 

alle incourante BIG-nummers te detecteren. 

 

Nog uit te voeren: 

US97339 Incourante Big-nummers BR opstellen en schoning data 

 

2.3.6. Toevoegen kwalificatie 8425 bij AGB-codes 

In het verleden werd de kwalificatie 8425 Basisarts afgesloten wanneer de zorgverlener over een 

specialisatie (andere kwalificatie) beschikte. Dit had te maken met de FAGBU- en de FAGBX-

uitleveringen. Aangezien de XML- uitleveringen en de AGB-Raadpleegdienst steeds belangrijker 

worden voor onze afnemers, willen we een aanpassing van de data waarbij de kwalificatie 8425 

heropend dan wel toegevoegd wordt waar dit niet klopt met de huidige afspraken. Hiermee komt 

de registratie overeen met de daadwerkelijke situatie en dit voorkomt voor de zorgverlener veel 

problemen.  

 

Nog uit te voeren: 
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US98088 Toevoegen kwalificatie 8425 waar deze nog ontbreekt 

Heropenen 8425 op invoerfout (let op uitfasering FAGBU)            

 

2.3.7. Toevoegen kwalificaties bij AGB-codes 

De juiste kwalificatie is niet altijd toegevoegd wanneer één van de overige kwalificaties in een 

zorgsoort werd aangevraagd. Dit gaan we herstellen zodat onze data compleet is. 

 

Nog uit te voeren: 

US145043 Aanschrijven zorgverleners met kwalificatie 9417 zonder BIG 

       

2.3.8. Meerdere kwalificaties in zorgsoort 03 

Zorgsoort 03 is de enige kwalificatie in AGB waarbij het technisch nog niet mogelijk is om meerdere 

(verschillende) kwalificaties toe te voegen. Met het oog op het uitfaseren van de FAGBU zullen we 

dit mogelijk gaan maken. Vervolgens zullen we zorgverleners met een dubbele AGB-code 

aanschrijven om te vragen welke AGB-code ze willen behouden. Aan die AGB-code zal dan ook 

de nog ontbrekende kwalificatie uit de andere AGB-code worden toegevoegd. 

 

Nog uit te voeren: 

US102766 Kunnen toevoegen van meerdere kwalificaties in zorgsoort 03 (on hold tot FAGBU 

uitgefaseerd is) 

US102768 Voorbereiding schoning dubbele 03-codes (on hold tot FAGBU uitgefaseerd is en 03 

meerdere kwal kan hebben) 

Vervolgstory 

 

2.3.9. BR opstellen en laatste controle 

Om het beheer op kwalificaties en erkenningen te verbeteren stellen we generieke businessrules op 

om per kwalificatie te kunnen controleren of de juiste erkenningen aanwezig zijn. Kwalificaties en 

AGB-codes zonder verplichte Big-erkenning worden afgesloten. 

 

Nog uit te voeren: 

US144595 BR opstellen voor juiste erkenningen bij kwalificaties met alleen BIG-erkenningen 

Vervolgstories 

 

2.3.10. Beheer 

Wanneer een goede koppeling met het BIG-register gereed is, kunnen de erkenningen vervolgens 

eenvoudig worden bijgehouden via de koppeling.  

 

Om de in dit deel aan de orde gekomen uitzonderingen in beheer te kunnen nemen (zoals 

buitenlandse huisartsen), gaan we alle gerelateerde afspraken zoveel mogelijk vastleggen in de 

vorm van businessrules met  bijbehorend (reeds bestaand) controlesysteem voor zover dit nog niet 

gedaan is. In een later stadium zal, op basis van de uitkomsten bij de controlemomenten, worden 

besloten of het nodig is om deze businessrules (verder) technisch af te dwingen. 
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2.4. Vereisten en benodigdheden 

2.4.1. Technische vereisten 

Om het doel te halen zijn de volgende technische aanpassingen vereist: 

 

• LRZA correct verwerken bij toevoegen specifieke specialisatie BIG en 

• LRZA correct verwerken bij beëindigen specifieke specialisatie BIG  

• Synchronisatieproces inrichten voor de BIG-erkenningen, zodat deze doorlopend bijgewerkt 

worden (dagelijks ophalen niet-gekoppelde/langere tijd geleden gekoppelde BIG nummers) 

Hierbij hoort ook: alle specialisaties in het AGB-register synchroniseren met die in het BIG-register  

 

Nog uit te voeren: 

US97593 LRZA correct verwerken bij toevoegen specifieke specialisatie  

US54359 LRZA correct verwerken bij beëindigen specifieke specialisatie BIG 

US90117 Dagelijks ophalen niet-gekoppelde BIG nummers (ook specialisaties!) 

US90153 Antwoorden van de BIG service in een database tabel opslaan 

US55190 LRZa-BIG berichten met specialisatie 

US147386 Synchronisatie LRZa bij geclausuleerde inschrijving en voorwaardelijke schorsing 

 

2.4.2. Communicatie 

Ten tijde van de actie zullen we zo nodig op Vektis.nl een bericht plaatsen dat wij bezig zijn met 

een kwaliteitsactie van de BIG-erkenningen. In dit bericht raden wij zorgverleners aan hun BIG-

nummer in de AGB-registratie te controleren omdat AGB-codes zonder geldig BIG-nummer worden 

afgesloten. Ook zullen we het BIG-register op de hoogte brengen, zodat zij hier ook aandacht aan 

kunnen geven op hun website. 

 

Stakeholders zoals externe backlog, de Vektis servicedesk en andere interne stakeholders zullen 

worden geïnformeerd. 

 

 

2.5. Samenvatting 

Zorgsoorten die volledig zijn afgerond na deze stap 

 

• 11 Tandartsspecialist (mondziekten en kaakchirurgie) 349 zorgverleners 

• 13 Tandartsspecialisten – dentomaxillaire orthopedie 292 zorgverleners 

• 14 Bedrijfsartsen 1.748 zorgverleners 

• 57 Physician Assistant 1.230 zorgverleners 

 

2.5.1. Kwalificaties en zorgsoorten die worden afgerond in deze stap 
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Van deze zorgsoorten is de hoofderkenning up-to-date maar aanvullende vereiste erkenningen 

van andere erkenningverleners dan het BIG zijn nog niet altijd gecontroleerd en de betreffende 

erkenningverleners zijn nog niet allemaal aangesloten.  

 

• 01 Huisartsen; kwalificatie 0101 is volledig afgerond, 0102 en 0110 volgen in Deel 3 

• 02 Apothekers; kwalificatie 0200 Apotheker is volledig afgerond, 0201 volgt in Deel 3 

• 03 Medisch specialisten; alle kwalificaties zijn afgerond met uitzondering van 0386 Klinische 

chemie. 0386 volgt in Deel 3 

• 04 Fysiotherapeuten; kwalificatie 0401 is volledig afgerond, van overige kwalificaties zullen de 

aanvullende erkenningen volgen in Deel 3 

• 08 Verloskundigen; kwalificatie 0800 is volledig afgerond, van overige kwalificaties zullen de 

aanvullende erkenningen volgen in Deel 3 

• 12 Tandartsen; kwalificatie 1200 is volledig afgerond, de aanvullende erkenningen voor 1201, 

1202 en 1203 volgen in Deel 3 

• 84 Overige artsen; kwalificatie 8425 en 8432 zijn volledig afgerond, van overige kwalificaties 

zullen de aanvullende erkenningen volgen in Deel 3 

• 91 Verpleegkundigen; kwalificatie 9130, 9133, 9134 en 9135 zijn volledig afgerond, van overige 

kwalificaties zullen de aanvullende erkenningen volgen in Deel 3 

• 94 Psychologische zorgverleners; kwalificatie 9402, 9405, 9406, 9417 en 9418 zijn volledig 

afgerond, van overige kwalificaties zullen de aanvullende erkenningen volgen in Deel 3 

 

Zorgsoort Kwalificatie 

01 Huisartsen 0101 Huisarts, Niet apotheekhoudend 

01 Huisartsen 0102 Huisarts, Medicatie beoordeling Chronisch UR geneesmiddelen gebruik 

01  Huisartsen 0110 Huisarts, Apotheekhoudend 

02 Apothekers 0200 Apotheker 

02 Apothekers 0201 Apotheker Medicatiebeoordeling Chronisch UR geneesmiddelengebruik 

03 Medisch specialisten 0301 Oogheelkunde 

03 Medisch specialisten 0302 Keel-, neus- en oorheelkunde 

03 Medisch specialisten 0303 Chirurgie (Heelkunde) 

03 Medisch specialisten 0304 Plastische chirurgie 

03 Medisch specialisten 0305 Orthopedie 

03 Medisch specialisten 0306 Urologie 

03 Medisch specialisten 0307 Obstetrie en gynaecologie 

03 Medisch specialisten 0308 Neurochirurgie 

03 Medisch specialisten 0310 Dermatologie en Venerologie 

03 Medisch specialisten 0313 Interne geneeskunde 

03 Medisch specialisten 0316 Kindergeneeskunde 

03 Medisch specialisten 0318 Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) 

03 Medisch specialisten 0320 Cardiologie 

03 Medisch specialisten 0322 Longziekten 

03 Medisch specialisten 0324 Reumatologie 

03 Medisch specialisten 0327 Revalidatie 

03 Medisch specialisten 0328 Cardio thoracale chirurgie 
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03 Medisch specialisten 0329 Psychiatrie 

03 Medisch specialisten 0330 Neurologie 

03 Medisch specialisten 0335 Geriatrie 

03 Medisch specialisten 0361 Radiotherapie 

03 Medisch specialisten 0362 Radiologie 

03 Medisch specialisten 0363 Nucleaire geneeskunde 

03 Medisch specialisten 0386 Klinische chemie 

03 Medisch specialisten 0387 Medische microbiologie 

03 Medisch specialisten 0388 Pathologische Anatomie 

03 Medisch specialisten 0389 Anesthesiologie 

03 Medisch specialisten 0390 Klinische genetica 

04 Fysio therapeuten 0401 Fysiotherapie 

04 Fysio therapeuten 0402 Heilgymnastiek / massage 

04 Fysio therapeuten 0403 Kinder fysiotherapie 

04 Fysio therapeuten 0404 Manuele therapie 

04 Fysio therapeuten 0405 Oedeemtherapie 

04 Fysio therapeuten 0406 Bekken fysiotherapie 

04 Fysio therapeuten 0407 Fysiotherapie in de geriatrie 

04 Fysio therapeuten 0408 Sportfysiotherapie 

04 Fysio therapeuten 0409 Psychosomatische fysiotherapie 

04 Fysio therapeuten 0410 Oro-faciale fysiotherapie 

04 Fysio therapeuten 0411 Arbeids- en/of bedrijfs fysiotherapeut 

04 Fysio therapeuten 0412 Oncologie 

04 Fysio therapeuten 0477 Fysiotherapeut Leefstijlcoach 

04 Fysio therapeuten 0478 Hart-, vaat- en long fysiotherapeut 

08 Verloskundigen 0800 Verloskundige 

08 Verloskundigen 0801 Met bevoegdheid echoscopie 

08 Verloskundigen 0804 Uitwendige versie 

08 Verloskundigen 0805 Eerste trimester SEO 

08 Verloskundigen 0806 Tweede trimester SEO 

08 Verloskundigen 0807 Biometrie echo 

08 Verloskundigen 0808 Termijn echo 

08 Verloskundigen 0809 Counseling prenatale screening   

11 Tandartsspecialist 1100 Mondziekten en kaakchirurgie 

12 Tandartsen 1200 Tandartsen, algemeen practicus 

12 Tandartsen 1201 Tandarts, Implantoloog 

12 Tandartsen 1202 Tandarts, Pedodontoloog 

12 Tandartsen 1203 Tandarts, Endodontoloog 

13 Tandartsspecialisten 1300 Tandartsspecialisten – dentomaxillaire orthopedie 

14 Bedrijfsartsen 1402 Arts Bedrijfsgeneeskunde 

14 Bedrijfsartsen 1403 Arts Verzekeringsgeneeskunde 

57  Physician Assistant 5700 Physician Assistant 

84 Overige artsen 8401 Arts, Chiropractie 

http://www.agbcode.nl/MainPage/aanvragen.aspx#open
http://www.agbcode.nl/MainPage/aanvragen.aspx#open
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84 Overige artsen 8402 Arts, musculoskeletale geneeskunde 

84 Overige artsen 8403 Arts/tandarts, Acupunctuur 

84 Overige artsen 8404 Arts, Irisscopie 

84 Overige artsen 8405 Arts, Homeopathie 

84 Overige artsen 8406 Arts, Natuurgenees-kunde 

84 Overige artsen 8407 Antroposofische geneeskunde 

84 Overige artsen 8408 Moerman therapie 

84 Overige artsen 8409 Arts, Enzymtherapie 

84 Overige artsen 8410 Arts, Manuele geneeskunde 

84 Overige artsen 8411 Arts, Haptotherapie 

84 Overige artsen 8412 Arts, Osteopathie 

84 Overige artsen 8413 Flebologie/ proctologie 

84 Overige artsen 8414 Arts, Orthomoleculaire geneeskunde 

84 Overige artsen 8415 Neurale therapie 

84 Overige artsen 8416  Sport geneeskunde 

84 Overige artsen 8417 SEH-arts 

84 Overige artsen 8418 Specialist Ouderen geneeskunde 

84 Overige artsen 8421 SCEN-arts 

84 Overige artsen 8422 Orthopedische geneeskunde 

84 Overige artsen 8423 GGD artsen (TBC artsen) 

84 Overige artsen 8424 Verslavingsartsen 

84 Overige artsen 8425 Basisarts 

84 Overige artsen 8426 Arts Verstandelijk gehandicapten 

84 Overige artsen 8427 Arts Palliatieve Geneeskunde 

84 Overige artsen 8428 Jeugdarts 

84 Overige artsen 8429 Klinisch fysicus audioloog 

84 Overige artsen 8430 Arts maatschappij en gezondheid/ Infectieziekte bestrijding 

84 Overige artsen 8431 Medisch Seksuoloog 

84 Overige artsen 8432 Klinisch Technoloog 

84 Overige artsen 8433 Cosmetisch arts 

84 Overige artsen 8434 Ziekenhuisarts 

91 Verpleegkundigen 9101 Specialisatie Diabetes 

91 Verpleegkundigen 9102 Specialisatie Continentie 

91 Verpleegkundigen 9104 Specialisatie Wond 

91 Verpleegkundigen 9105 Specialisatie Stoma 

91 Verpleegkundigen 9106 Specialisatie Long 

91 Verpleegkundigen 9107 Specialisatie Oncologie 

91 Verpleegkundigen 9108 Specialisatie Transfer 

91 Verpleegkundigen 9116 Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) 

91 Verpleegkundigen 9109 Verpleegkundigen niveau 4 

91 Verpleegkundigen 9110 Verpleegkundigen niveau 5 of hoger 

91 Verpleegkundigen 9111 Verzorgenden 

91 Verpleegkundigen 9112 Verpleegkundigen niveau 4 PGB 
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2.5.2. Inschatting effort 

Dit onderdeel vereist inspanning op inhoudelijk, technisch en communicatie gebied. 

 

 

 

 

 
Globale uren schatting 

 

2.5.3. Feature en userstories 

 

Feature 

91666 

Deel 2: BIG erkenningen bij alle AGB-codes controleren 

en koppelen 

  

US98088 Toevoegen kwalificatie 8425 waar deze nog ontbreekt 

(rekening houdend met uitfasering FAGBU) 

Team AGB Technisch 

91 Verpleegkundigen 9113 Verpleegkundigen niveau 5 PGB 

91 Verpleegkundigen 9130 Verpleegkundig specialist, Preventieve zorg bij somatische aandoeningen 

91 Verpleegkundigen 9133 Verpleegkundig specialist, Chronische zorg bij somatische aandoeningen 

91 Verpleegkundigen 9134 Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg 

91 Verpleegkundigen 9135 Verpleegkundig specialist, Algemene Gezondheidszorg 

94 Psychologisch zvl 9401 GZ Psycholoog , 1e lijn 

94 Psychologisch zvl 9402 Psychotherapeut 

94 Psychologisch zvl 9405 Klinische psychologie 

94 Psychologisch zvl 9406 GZ-Psycholoog 

94 Psychologisch zvl 9416 Psycholoog NIP/ Master-Psycholoog SKJ 

94 Psychologisch zvl 9417 Orthopedagoog- generalist 

94 Psychologisch zvl 9418 Klinische neuropsychologie 

94 Psychologisch zvl 9419 Orthopedagoog (Overige) 

94 Psychologisch zvl 9420 Orthopedagoog basis/ Master-orthopedagoog 

94 Psychologisch zvl 9421 Kwaliteits-geregistreerd ECP-therapeut 

94 Psychologisch zvl 9422 ECP-therapeut 

94 Psychologisch zvl 9423 Kinder en Jeugd psycholoog NIP 

94 Psychologisch zvl 9462 Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP 

94 Psychologisch zvl 9463 Master pedagoog 

94 Psychologisch zvl 9464 Jeugd- en gezinsprofessional 

94 Psychologisch zvl 9465 Kinder- en jeugdpsycholoog 

94 Psychologisch zvl 9466 Postmaster orthopedagoog 
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 Heropenen 8425 op invoerfout (rekening houdend met 

uitfasering FAGBU) 

 

US97589 Apotheekhoudende huisartsen corrigeren Team AGB Plus 

 Vervolgstories US97589 Team AGB Plus/AGB 

Support 

US97339 Incourante Big-nummers BR opstellen en schoning data Team AGB Plus en 

Team AGB voor 

synchronisatie grote 

hoeveelheid 

erkenningen 

US102766 Kunnen toevoegen van meerdere kwalificaties in 

zorgsoort 03 

AGB Register 

US102768 Voorbereiding schoning dubbele 03-codes AGB Plus 

 Vervolgstory US102768 AGB Support 

US97593 LRZA correct verwerken bij toevoegen specifieke 

specialisatie BIG 

Team AGB Technisch 

US54359 LRZA correct verwerken bij beëindigen specifieke 

specialisatie BIG 

Team AGB Technisch 

US90117 Dagelijks ophalen niet-gekoppelde BIG nummers Team AGB Technisch 

US90153 Antwoorden van de BIG service in een database tabel 

opslaan 

Team AGB Technisch 

US55190 LRZa-BIG berichten met specialisatie Team AGB Register 

US144317 Toevoegen ontbrekende BIG-erkenningen bij kwalificatie 

9417 

Team AGB Support 

US147668 Fase 3 RFC AGB22015 Verwerken akkoord/niet akkoord 

AcW 

Team AGB Plus 

 Vervolgstories van US147668 Team AGB Support en 

Team AGB Plus 

US145043 Aanschrijven zorgverleners met kwalificatie 9417 zonder 

BIG 

Team AGB Plus 

US144595 BR opstellen voor juiste erkenningen bij kwalificaties met 

alleen BIG-erkenningen 

Team AGB Plus en AGB 

Register 

 Vervolgstories van US144959 Team AGB Register en 

AGB Support 

US147386 Synchronisatie LRZa bij geclausuleerde inschrijving en 

voorwaardelijke schorsing 
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 Zorgverleners - zorgsoorten met BIG 

én overige erkenningen 

3.1. Doel 

Wanneer deel 2 is afgerond staan alle BIG-erkenningen goed in het AGB-register. Het doel van dit 

derde deel is om de erkenningen, van alle zorgsoorten waarin er naast BIG nog andere verplichte 

erkenningen zijn, in orde te maken.  

 

De zorgsoort is afgerond als: 

 

• Alle zorgverleners-AGB-codes in de zorgsoort recht hebben op de geregistreerd kwalificaties op 

basis van de geregistreerde erkenningen. 

• De erkenningstructuur en de erkenningen die geregistreerd staan bij de zorgverleners binnen de 

zorgsoort up-to-date zijn.  

• Diploma-erkenningen zoveel mogelijk vervangen zijn door beroepsvereniging of register, zodat 

een erkenning controleerbaar is  

• Alle erkenningverleners (indien mogelijk) zijn aangesloten op ofwel het webportaal ofwel de API, 

en er zijn aanvullende afspraken met de erkenningverleners gemaakt om de erkenningen up-to-

date te houden (uitgezonderd diploma’s). 

• Alle oude erkenningen zijn beëindigd bij zorgverleners en in de codelijsten. 

• Alle betreffende documentatie compleet is. Dit betekent dat dit plan per zorgsoort is uitgewerkt 

en aangevuld en het Statusoverzicht erkenningverleners en het VSO-bord Zorg voor herkenning 

zijn bijgewerkt ten behoeve van de communicatie intern en extern.   

 

3.2. Analyse huidige situatie  

In dit hoofdstuk worden alle kwalificaties benoemd waar we in Deel 3 van Het Plan mee aan de 

slag gaan inclusief een korte schets van de huidige situatie. De genoemde erkenningverleners zijn 

(in bijna alle gevallen) een extra verplichte erkenning naast de BIG-erkenning. Status augustus 2022: 

 

Zorgsoort zorgverleners 

(en kwalificaties) 

Betreft aantal  

zorgverleners* 

BIG 

erkenning 

Aanvullende erkenningverleners 

01 Huisartsen (0102 en 0110) 576 ja Diploma, AHC, vergunning van 

VWS 

02 Apothekers (0201) 170 ja Diploma 

03 Medisch specialisten (0386) 222 ja NVKC 
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04 Fysiotherapeuten (0402 t/m 0412, 

0477 en 0478) 

14.933 ja KNGF, KRF, SKF en KABIZ 

08 Verloskundigen (0801 en 0804 t/m 

0809) 

7.051 ja Peridos, KNOV en BEN 

12 Tandartsen (1201, 1202 en 1203) 176 ja Diploma, NVOI, NvvK en NVvE 

84 Overige artsen  

(uitgezonderd CAM-specialisaties) (8413, 

8416, 8417, 8418, 8421, 8422, 8423, 8424, 

8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8433 

en 8434) 

5.967 ja KNMG, AJN, diploma’s, VAOG, 

NVKF en NVVS  

91 Verpleegkundigen (9101, 9102, 9104, 

9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 

9113 en 9116) 

16.967 ja V&VN, KIWA, NEN en diploma’s  

93 Tandtechnici/Tandprothetici (9301 en 

9302) 

549 nee ONT en diploma 

94 Psychologische zorgverleners (9401, 

9416, 9419, 9420, 9421, 9422, 9423,  

9462, 9463, 9464, 9465 en 9466) 

8.548 Deels NIP, SKJ, NVO, NVECP en NAP 

 

* Het aantal zorgverleners dat een aanvullende erkenning (naast BIG) nodig heeft voor de 

kwalificaties die zij momenteel hebben.  

 

 

3.3. Uitvoering Deel 3: Zorgsoorten met BIG erkenningen in orde maken 

Om het doel te realiseren gaan we onderstaand stappenplan volgen voor zover dit bij de 

betreffende zorgsoort van toepassing is. 

 

3.3.1. Algemeen stappenplan per zorgsoort 

• Vermelding op de website van de zorgsoort(en) waarvoor wij bezig zijn met een kwaliteitsactie. 

• Deze melding ook doorgeven aan de betreffende erkenningverleners zodat zij hun leden op de 

hoogte kunnen brengen. 

• Codelijsten en R&C vergelijken (ook via de beheerapplicatie).  

• In onbruik geraakte erkenningen zo mogelijk bij zorgverleners vervangen door een actuele 

erkenning en vervolgens in onbruik geraakte erkenningen bij zorgverleners beëindigen. 

• In onbruik geraakte erkenning-kwalificatiecombinaties status 5 in de codelijsten geven waar dit 

nog nodig is. 

• Script maken om verouderde erkenning-ID’s en kwalificatie-ID’s een einddatum te geven in de 

codelijsten. 

• Waar nodig gesprekken voeren en RfC’s opstellen voor erkenningverleners van de betreffende 

zorgsoort volgens het proces Zorg voor Herkenning en RfC AGB19003.  

• Indien van toepassing RfC opstellen om diploma-erkenningen te beëindigen.  
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• Pas nadat de RfC’s zijn goedgekeurd en uitgevoerd in een release, door naar de volgende stap. 

Het is van belang dat de erkenningverleners dan ook klaar zijn om aan te sluiten, direct nadat 

de initiële vulling gedaan is.  

• Verwerken initiële vulling (ledenlijst) volgens proces Zorg voor Herkenning en aansluiten 

erkenningverleners. 

• Indien van toepassing (bv. voor diploma) brief opstellen voor zorgverleners met vraag om 

opsturen ontbrekende erkenning voor zover die niet via LRZa of een erkenningverlener te 

achterhalen is. 

• Indien van toepassing de uit deze actie ontvangen erkenningen toevoegen aan betreffende 

AGB-codes 

• Controleren of alle zorgverlener-AGB-codes in de zorgsoort recht hebben op de geregistreerde 

kwalificaties op basis van de geregistreerde erkenningen. 

• Bij gebrek aan de juiste erkenningen worden kwalificaties en zo nodig AGB-codes afgesloten.  

 

3.3.2. Zorgsoort 01 Huisartsen 

0102 Huisarts, Medicatie beoordeling Chronisch UR geneesmiddelen gebruik  

Verplicht: diploma 

Aantal zorgverleners: 4 

Voor kwalificatie 0102 Huisarts, Medicatie beoordeling Chronisch UR geneesmiddelen gebruik  

gaan we proberen een vervangende erkenningverlener te vinden voor het diploma. De 

verwachting is dat het dan dezelfde erkenningverlener zal zijn als bij kwalificatie 0201(Apothekers). 

Wanneer dit niet het geval blijkt zullen we, aangezien het hier om slechts 4 zorgverleners gaat die 

alle vier een diploma hebben laten registreren, hier geen verder onderzoek naar doen. 

 

Nog uit te voeren: 

US147717 Fase 1: RFC AGBnnnnn Erkenningverlener voor kwal 0102 en 0201 nog niet bekend 

Vervolgstory voor opschoning 

 

0110 Huisarts, Apotheekhoudend 

Verplicht 1 van: AHC, vergunning van VWS 

Aantal zorgverleners: 567, waarvan 171 zonder AHC (en zonder enige andere geregistreerde 

erkenning). 

Voor kwalificatie 0110 Huisarts, Apotheekhoudend zullen we uitzoeken of de erkenningverlener 

AHC aan te sluiten is. Vergunning van VWS zal voorlopig zo blijven als het is. Wanneer blijkt dat alle 

zorgverleners aangesloten zijn bij de AHC kan de vergunning van VWS komen te vervallen als 

erkenning. Hiervoor wordt dan nog een RfC opgesteld. 

 

Nog uit te voeren: 

US147718 Voorbereiding aansluiten AHC op webportaal (kwal 0110) 

Vervolgstory voor opschoning 

 

3.3.3. Zorgsoort 02 Apothekers 

0201 Apotheker Medicatiebeoordeling Chronisch UR geneesmiddelengebruik 
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Verplicht: diploma 

Aantal zorgverleners: 171, waarvan momenteel 23 zonder geregistreerde erkenning. 

Voor kwalificatie 0201 Apotheker Medicatiebeoordeling Chronisch UR geneesmiddelengebruik 

zullen we uitzoeken of er een vervangende erkenning is voor het diploma, waarvan de 

erkenningverlener aan te sluiten is. We verwachten deze tegelijk met 0102 op te kunnen pakken, 

omdat het dezelfde specialisatie is.  

Op basis van een bericht uit 2016 zullen we nader onderzoeken of het moegelijk is om de BIG-

erkenning Openbare Farmacie hiervoor te gebruiken: 

Het specialisme openbare farmacie is door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wettelijk erkend 

als specialisme. Daarmee wordt de titel 'openbaar apotheker' een wettelijk beschermde titel. Voor patiënten 

en zorgverleners wordt hiermee duidelijker waarvoor ze een openbaar apotheker kunnen raadplegen. 

Een openbaar apotheker verschilt van een basisapotheker door extra opleiding en vaardigheden. 

Bijvoorbeeld door hoog complexe zorg, multidisciplinaire zorg, medicatiebeoordeling, medicatiebewaking en 

medicatieoverdracht, palliatieve zorg en ouderenzorg. 

Nog uit te voeren: 

US147717 Fase 1: RFC AGBnnnnn Erkenningverlener voor kwal 0102 en 0201 nog niet bekend 

en vervolgstories 

Vervolgstory voor opschoning 

 

3.3.4. Zorgsoort 03 Medisch Specialisten 

0386 Klinische chemie 

Verplicht: NVKC. De NVKC is nog niet aangesloten 

Voor kwalificatie 0386 Klinische chemie zullen we de NVKC aansluiten op AGB. 

 

Nog uit te voeren: 

US147670 Voorbereiding aansluiten NVKC op webportaal 

Eventueel vervolgstory voor AGB Support i.v.m. lijstverwerking 

Vervolgstory voor opschoning 

 

3.3.5. Zorgsoort 04 Fysiotherapeuten 

0402 Heilgymnastiek / massage 

Verplicht: KNGF 

Deze kwalificatie zal gesloten worden doormiddel van een RFC, omdat KNGF heeft aangegeven 

dat deze specialisatie niet meer bestaat. Bij de uitvoering van dit RFC zal de kwalificatie bij alle 

zorgverleners gesloten worden. Er zullen hierbij geen AGB-codes gesloten worden, omdat overal 

0401 geregistreerd is.  

Aantal zorgverleners met deze kwalificatie: 35 

 

0403 Kinder fysiotherapie 

Verplicht: KRF of Keurmerk Fysiotherapie (SKF) 

0404 Manuele therapie 
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Verplicht: KRF of Keurmerk Fysiotherapie (SKF) 

0405 Oedeemtherapie 

Verplicht: KRF of Keurmerk Fysiotherapie (SKF) 

0406 Bekken fysiotherapie 

Verplicht: KRF of Keurmerk Fysiotherapie (SKF) 

0407 Fysiotherapie in de geriatrie 

Verplicht: KRF of Keurmerk Fysiotherapie (SKF) 

0408 Sportfysiotherapie 

Verplicht: KRF of Keurmerk Fysiotherapie (SKF) 

0409 Psychosomatische fysiotherapie 

Verplicht: KRF of Keurmerk Fysiotherapie (SKF) 

0410 Oro-faciale fysiotherapie 

Verplich: KRF of Keurmerk Fysiotherapie (SKF) 

0411 Arbeids- en/of bedrijfs fysiotherapeut 

Verplicht: KRF of Keurmerk Fysiotherapie (SKF) 

0412 Oncologie 

Verplicht: KRF of Keurmerk Fysiotherapie (SKF) 

0477 Fysiotherapeut Leefstijlcoach 

Verplicht: KABIZ, Keurmerk Fysiotherapie of KNGF (SKF) 

0478 Hart-, vaat- en long fysiotherapeut 

Verplicht: Keurmerk Fysiotherapie (SKF) 

 

Van de betrokken erkenningverleners zijn Keurmerk Fysiotherapie en KABIZ al aangesloten.  

KNGF (daar valt het KwaliteitsRegister Fysiotherapie (KRF) onder) is bezig om aan te sluiten op de 

API. 

Naar verwachting zal er een fusie van KNGF en Keurmerk Fysiotherapie gaan plaatsvinden. 

 

Voor de kwalificaties in zorgsoort 04 wachten we de fusie van KNGF en Keurmerk Fysiotherapie die 

zal gaan plaatsvinden niet af. KNGF (KRF) zal de referentienummers van de erkenningen intern 

aanpassen. Voortaan zullen hiervoor de BIG-nummers gebruikt worden. Dit betekent dat dit ook in 

AGB zal moeten gebeuren. In november 2022 zal KNGF vervolgens via de API aangesloten worden 

op AGB en uiteindelijk zal zorgsoort 04 via een aantal tussenstappen volledig gecontroleerd 

worden. 

 

Nog uit te voeren: 

US146793 Fase 1 en 2: RFC AGBnnnnn KNGF/KRF 

Vervolgstories van bovenstaande story 

US146797 Voorbereiding vervangen referentienummers KNGF-erkenningen door BIG-nummers 

US147365 Toevoegen kwalificaties/relaties na koppeling KNGF/KRF (november/december) 

US147373 Nawerk koppeling Keurmerk Fysio (SKF) (december/januari?) 

US147374 Nawerk koppeling Keurmerk Fysio (SKF) (december/januari?) 

 

 

3.3.6. Zorgsoort 08 Verloskundigen 
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0801 Met bevoegdheid echoscopie 

Verplicht: KNOV 

0804 Uitwendige versie 

Verplicht: KNOV 

0805 Eerste trimester SEO 

Verplicht: Peridos 

0806 Tweede trimester SEO 

Verplicht: Peridos 

0807 Biometrie echo 

Verplicht: BEN 

0808 Termijn echo 

Verplicht: BEN 

0809 Counseling prenatale screening  

Verplicht: Peridos 

 

Alle betrokken erkenningverleners; Peridos, KNOV en BEN, zijn aangesloten. 

 

Voor de kwalificaties in zorgsoort 08 hebben we al eerder een kwaliteitsactie gedaan. Er zal alleen 

een oplossing gezocht moeten worden voor de optionele BEN erkenningen bij 0805 en 0806 die 

voor verwarring zorgen. Hiervoor zal een nieuw RfC ingediend gaan worden. Het eerdere voorstel 

om de erkenningen helemaal niet meer te gebruiken is afgewezen. Naar verwachting zal daarna 

alleen een controle hoeven plaatsvinden van de betreffende kwalificaties. Overige kwalificaties 

zijn al eerder gecontroleerd. 

 

3.3.7. Zorgsoort 12 Tandartsen 

1201 Tandarts, Implantoloog 

Verplicht: NVOI 

Aantal zorgverleners: 78, waarvan 31 zonder geregistreerde erkenning 

1202 Tandarts, Pedodontoloog 

Verplicht: NVvK of diploma 

Aantal zorgverleners: 42, waarvan 30 zonder erkenning NVvk en 17 zonder enkele geregistreerde 

erkenning 

1203 Tandarts, Endodontoloog 

Verplicht: NVvE 

Aantal zorgverleners: 58, allemaal met de juiste erkenning 

 

Voor de kwalificaties in zorgsoort 12 zullen de NVOI, NvvK en NVvE aangesloten worden. 

Bij 1202 is onder andere sprake van een diploma-erkenning. Hiervoor zullen we een andere 

oplossing gaan zoeken. 

 

Nog uit te voeren: 

US147671 Voorbereiding aansluiten NVOI op webportaal 

US147682 Voorbereiding aansluiten NVvE op webportaal 

US147685 Fase 1: RFC AGBnnnnn NVvK en eventueel overige erkenningverleners 
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Vervolgstories voor opschoning 

 

3.3.8. Zorgsoort 84 Overige Artsen 

8413 Flebologie/ proctologie 

Verplicht: Diploma 

Aantal zorgverleners: 13, waarvan allen zonder geregistreerde erkenning 

Bij deze kwalificatie is sprake van 1 diploma-erkenning waar we een andere oplossing voor zullen 

zoeken. 

8416  Sportgeneeskunde 

Verplicht 1 van: KNMG, NIOS, RBCZ. Deze erkenningverleners zijn nog niet aangesloten. 

Zie RFC AGB22019 KNMG 

8417 SEH-arts 

Verplicht: KNMG. KNMG is nog niet aangesloten 

Zie RFC AGB22019 KNMG 

8418 Specialist Ouderen geneeskunde 

Verplicht: KNMG of BIG specialisme. KNMG is nog niet aangesloten 

Zie RFC AGB22019 KNMG 

Aantal zorgverleners: 526 

8421 SCEN-arts 

Verplicht: KNMG. KNMG is nog niet aangesloten 

Zie RFC AGB22019 KNMG 

Aantal zorgverleners: 624 

8422 Orthopedische geneeskunde 

Verplicht: VAOG.  

De enige erkenningverlener voor deze kwalificatie, VAOG, is nog niet aangesloten 

Aantal zorgverleners: 6, waarvan er 2 geen geregistreerde erkenning hebben 

8423 GGD artsen (TBC artsen) 

Verplicht: KNMG. KNMG is nog niet aangesloten 

Zie RFC AGB22019 KNMG 

8424 Verslavingsartsen 

Verplicht: KNMG. KNMG is nog niet aangesloten 

Zie RFC AGB22019 KNMG 

Aantal zorgverleners: 140 

8426 Arts Verstandelijk gehandicapten 

Verplicht: KNMG of BIG specialisme. KNMG is nog niet aangesloten 

Zie RFC AGB22019 KNMG 

8427 Arts Palliatieve Geneeskunde 

Verplicht: KNMG. KNMG is nog niet aangesloten 

Zie RFC AGB22019 KNMG 

8428 Jeugdarts 

Verplicht: KNMG of AJN.  

KNMG en AJN zijn nog niet aangesloten 

Aantal zorgverleners: 1719, waarvan 597 zonder enige geregistreerde erkenning 

8429 Klinisch fysicus audioloog 
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Verplicht, geen BIG maar 1 van: NVKF, diploma 

NVKF moet nog worden aangesloten. Voor de diploma-erkenningen wordt, indien mogelijk een 

andere oplossing gezocht. 

Aantal zorgverleners: 100, waarvan 57 geen geregistreerde NVKF-erkenning hebben, maar wel een 

diploma 

8430 Arts maatschappij en gezondheid/ Infectieziekte bestrijding 

Verplicht: KNMG of BIG specialisme. KNMG is nog niet aangesloten 

Zie RFC AGB22019 KNMG 

8431 Medisch Seksuoloog 

Verplicht: SH-register van NVvS of diploma.  

SH-register van de NVvS moet nog worden aangesloten. Voor de diploma-erkenning wordt een 

andere oplossing gezocht. 

Aantal zorgverleners: 9, waarvan 3 zonder NVvS 

8433 Cosmetisch arts 

Verplicht: KNMG. KNMG is nog niet aangesloten 

Zie RFC AGB22019 KNMG 

8434 Ziekenhuisarts 

Verplicht: KNMG. KNMG is nog niet aangesloten 

Zie RFC AGB22019 KNMG 

8435 Arts Maatschappij en Gezondheid (nieuwe kwalificatie vanaf release 4 2022) 

Verplicht: Alleen BIG specialisatie 

8436 Arts donorgeneeskunde (nieuwe kwalificatie vanaf release 4 2022) 

Verplicht: KNMG. KNMG is nog niet aangesloten 

Zie RFC AGB22019 KNMG 

 

 

Met het aansluiten van de KNMG zullen meerdere kwalificaties afgerond kunnen worden. Om die 

reden wordt er nu gewerkt aan RFC AGB22019 KNMG. 

Na aansluiten van KNMG en uitvoeren van RFC AGB22019 kunnen de volgende kwalificaties 

afgerond worden: 8416, 8417, 8418, 8421, 8423, 8424, 8426, 8427, 8430, 8433, 8434, 8435 (nieuwe 

kwalificatie), 8436 (nieuwe kwalificatie). 

 

De kwalificaties in het CAM-veld binnen zorgsoort 84 (8401 t/m 8412 en 8414 en 8415) behandelen 

we samen met de CAM-veld kwalificaties binnen zorgsoort 90 omdat hier veelal van dezelfde 

erkenningverleners sprake is. Deze zullen in een ander deel van het plan opgepakt worden.  

 

Voor de overige kwalificaties zal er gezocht worden naar een goed alternatief voor diploma 

erkenningen. Hiervoor zullen vervolgens RFC’s opgesteld worden. Ook zullen wij met de 

erkenningverleners contact opnemen om na te gaan of de erkenningtypes nog kloppen, en de 

erkenningverleners aan sluiten zodat zij de erkenningen zelf kunnen bijhouden.    

 

Nog uit te voeren: 

US147734 Fase 1: RFC AGBnnnnn Erkenningverlener voor kwal 8413 nog niet bekend 

US147740 Voorbereiding aansluiten VAOG op webportaal (kwal 8422) 
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US147685 Voorbereiding aansluiting AJN op webportaal (kwal 8428) 

US147760 Fase 1: RFC AGBnnnnn Erkenningverlener voor kwal 8429 naast NVKF 

US147762 Fase 1: RFC AGBnnnnn Erkenningverlener voor kwal 8431 naast SH-register van de NVvS 

US144322 Fase 2: RFC AGB22019 KNMG (on hold: wacht op reactie KNMG) 

Vervolgstories voor opschoning 

 

3.3.9. Zorgsoort 91 Verpleegkundigen 

Bij onderstaande kwalificaties in de zorgsoort Verpleegkundigen is er naast de BIG-erkenning een 

diploma nodig. Dit is niet wenselijk omdat diploma’s lastig controleerbaar zijn. Daarnaast is er bij 

sommige kwalificaties regelmatig discussie over diploma’s en tot welke bevoegdheid deze zou 

moeten leiden. Het AGB-register volgt hierin de afgesproken vereisten, maar deze zijn niet altijd 

(meer) in lijn met het zorgveld. We zijn reeds op zoek naar een alternatief voor de diploma-

erkenningen. 

 

9101 Specialisatie Diabetes 

Verplicht: diploma 

9102 Specialisatie Continentie 

Verplicht: diploma 

9104 Specialisatie Wond 

Verplicht: diploma 

9105 Specialisatie Stoma 

Verplicht: diploma 

9106 Specialisatie Long 

Verplicht: diploma 

9107 Specialisatie Oncologie 

Verplicht: diploma 

9108 Specialisatie Transfer 

Verplicht: diploma 

9113 Verpleegkundigen niveau 5 PGB 

Verplicht: diploma 

 

Bij de overige kwalificaties in zorgsoort 91 komen maar 3 erkenningverleners voor die nog moeten 

worden aangesloten: 

 

• V&VN 

• KIWA 

• NEN 

 

Er is al contact met KIWA, V&VN en NEN geweest en voor deze erkenningverleners zijn de 

erkenningen waar nodig opgenomen in zorgsoort 91. Aansluiting op AGB is nog niet afgerond.  

 

9116 Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) 

Verplicht: V&VN. V&VN is nog niet aangesloten. 

9109 Verpleegkundigen niveau 4 
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Verplicht: 1 van: KIWA, NEN. Geen van beide aangesloten. 

9110 Verpleegkundigen niveau 5 of hoger 

Verplicht: 1 van: diploma, KIWA, NEN. Geen van beide aangesloten. 

9111 Verzorgenden 

Verplicht: geen BIG maar 1 van: diploma, KIWA, NEN 

 

Nog uit te voeren: 

US139182 Fase 1: Uitzoeken kwalificaties verpleegkundigen 

Vervolgstories voor opschoning 

 

3.3.10. Zorgsoort 93 Tandprothetici/Tandtechnici 

Onderstaande kwalificaties zullen worden meegenomen in dit deel van Het Plan omdat alle 

andere tandartsspecialisten ook binnen dit hoofdstuk afgerond zullen worden. 

 

9301 Tandprothetici 

Verplicht: ONT. Deze erkenningverlener is in release 3 van 2021 meegenomen en alle AGB-codes 

met kwalificatie 9301 voldoen reeds aan de voorwaarden. 

Voor kwalificatie 9301 Tandprotheticus zijn er al afspraken gemaakt met de ONT. Deze kwalificatie 

zal nog 1x een nacontrole krijgen, maar de verwachting is dat hier alle gegevens kloppen. 

 

9302 Tandtechnici 

Verplicht: Diploma 

Voor kwalificatie 9302 Tandtechnicus zullen we een andere oplossing zoeken voor de diploma-

erkenningen. 

Aantal zorgverleners: 90, waarvan 5 zonder geregistreerde diploma-erkenning 

 

Nog uit te voeren: 

US147765 Fase 1: RFC AGBnnnnn Erkenningverlener voor kwal 9302 

 

3.3.11. Zorgsoort 94 Psychologisch zorgverleners 

Onderstaande kwalificaties zullen worden meegenomen in dit deel van Het Plan ondanks dat een 

deel hiervan geen verplichte BIG-erkenning heeft. Het apart behandelen van de kwalificaties 

waarvoor geen BIG-erkenning nodig is, maakt de uitwerking onnodig ingewikkeld, aangezien een 

deel van de overige erkenningverleners (anders dan BIG) bij beide typen voor kan komen. 

 

9401 GZ Psycholoog , 1e lijn 

Verplicht: NIP 

9416 Psycholoog NIP/ Master-Psycholoog SKJ 

Verplicht 1 van: NIP of SKJ 

9419 Orthopedagoog 

Verplicht: diploma 

Indien mogelijk vervangen we de diploma-erkenning voor een register of beroepsvereniging 

9420 Orthopedagoog basis/ Master-orthopedagoog  
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Verplicht: NVO of SKJ 

9421 Kwaliteits-geregistreerd ECP-therapeut 

Verplicht: NAP 

n.a.v. RFC AGB21014 bezig met aansluiten van de NAP 

9422 ECP-therapeut 

Verplicht: NVECP 

NVECP is aangesloten. Voorheen was NVPA erkenningverlener voor deze kwalificatie. Met RFC 

AGB21032 is dit veranderd, en heeft NVPA alleen nog erkenningen voor kwalificaties in zorgsoort 

90 (voornamelijk psychosociaal zorgverlener, 9037). Er is nog een controle nodig bij deze 

kwalificatie, waar bij zorgverleners zonder de vereiste erkenning de kwalificatie afgesloten zal 

worden.  

9423 Kinder en Jeugd psycholoog NIP 

Verplicht: NIP 

9462 Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP 

Verplicht: NIP 

9463 Master pedagoog  

Verplicht: SKJ  

9464 Jeugd- en gezinsprofessional 

Verplicht: SKJ 

9465 Kinder- en jeugdpsycholoog 

Verplicht: SKJ 

9466 Postmaster orthopedagoog 

Verplicht: SKJ 

 

Bij bovenstaande kwalificaties in zorgsoort 94 komt een aantal erkenningverleners meermalen voor. 

Naar verwachting zullen we in eerste instantie deze erkenningverleners benaderen en aansluiten. 

Dit betreft: 

 

• NIP 

• SKJ 

• NVO 

• NAP (n.a.v. RFC AGB21014 bezig met aansluiten) 

• NVECP (aangesloten) 

 

Nog uit te voeren: 

US136550 Aansluiten NAP 

US139809 NAP opschonen kwalificaties 8406, 9421 en 9021 

US141139 Afronding kwalificatie 9421 

Vervolgstory 

 

Stories voor aansluiten NIP 

Stories voor aansluiten SKJ 

Stories voor aansluiten NVO 
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US149284 Zorgsoort 94: Afronding kwalificatie 9422 ECP-therapeut 

vervolgstory 

 

3.3.12. Toevoegen kwalificaties en werkrelaties 

Nadat de juiste erkenningen zijn toegevoegd, zullen ook de bijbehorende kwalificaties en 

werkrelaties worden toegevoegd. We doen dit stapsgewijs in de meest logische volgorde. Dit kan 

zijn per kwalificatie, per groep kwalificaties of per zorgsoort. 

 

3.3.13. Laatste controle en beëindiging erkenningloze kwalificaties en AGB-codes 

Om het beheer op kwalificaties en erkenningen te verbeteren zijn er in Deel 2 van Het Plan 

generieke businessrules opgesteld om per kwalificatie te kunnen controleren of de juiste 

erkenningen aanwezig zijn. Deze businessrules gebruiken we om een controle uit te voeren en 

vervolgens kwalificaties en AGB-codes zonder de verplichte erkenningen af te sluiten. Ook deze 

stap in het proces zal in de meest logische volgorde gedaan worden. Dit kan zijn per kwalificatie, 

per groep kwalificaties of per zorgsoort. 

 

Hiervoor kan zo nodig referentiestory 97345 gebruikt worden. 

 

3.4. Vereisten en benodigdheden 

3.4.1. Functionele vereisten 

• Plan voor bijhouden en afsluiten oude erkenningen (na aansluitproces). 

Voor het bijhouden van de erkenningverleners waarvan de oude erkenningen nog afgesloten 

moeten worden, hebben we in het VSO-bord Zorg voor Herkenning een extra kolom 

toegevoegd. Omdat de erkenningen altijd aan het einde van het jaar worden beëindigd, 

kunnen (bijna) alle erkenningverleners in deze kolom in een sprint worden afgerond. Voor het 

bijhouden van deze oude erkenningen bij de zorgverleners AGB-codes moet nog een plan 

ingericht worden. Van de erkenningverleners wordt verwacht dat zij de nieuwe (uitgesplitste) 

erkenningen bijhouden. De oude erkenning wordt momenteel niet bijgehouden en daardoor 

kan het voorkomen dat die actief blijft staan terwijl de zorgverlener geen lid meer is bij de 

erkenningverlener.  

 

• Er zijn stories met acceptatiecriteria opgesteld.  

 

 

3.4.2. Technische vereisten 

• Beëindigingen via de inleestool en het webportaal kunnen nog niet altijd volledig 

geautomatiseerd worden doorgevoerd, hier moet nog verbetering op plaatsvinden.  

• Als een erkenning kwalificerend is voor méérdere kwalificaties in dezelfde zorgsoort, dan 

mogen de kwalificaties niet automatisch toegevoegd worden. Dit moet aangepast worden 

in AGB en zou niet meer voor mogen komen. 

 
US90094 HERK: Verbeteren inleestool: Beëindigingen 
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US90120 HERK: API: Soms geen KWAL toevoegen 

 

3.4.3. Communicatie 

• Bij de start van een kwaliteitsactie van een zorgsoort zullen wij hierover een melding plaatsen op 

vektis.nl. Deze melding zullen wij indien mogelijk ook doen bij de betreffende erkenningverleners 

zodat zij hun leden op de hoogte kunnen brengen. 

• Updates met betrekking tot de kwaliteitsactie zullen ook op Vektis.nl vermeld worden.  

• Ten behoeve van de communicatie naar al onze stakeholders, willen wij op vektis.nl de 

mogelijkheid creëren je aan te melden voor een automatische melding bij berichtgeving 

rondom de kwaliteitsacties in het AGB-register.  

 

3.5. Samenvatting 

3.5.1. Kwalificaties en zorgsoorten die zijn afgerond na deze stap 

Zorgsoort Kwalificatie 

01 Huisartsen 0101 Huisarts, Niet apotheekhoudend 

01 Huisartsen 0102 Huisarts, Medicatie beoordeling Chronisch UR geneesmiddelen gebruik 

01  Huisartsen 0110 Huisarts, Apotheekhoudend 

02 Apothekers 0200 Apotheker 

02 Apothekers 0201 Apotheker Medicatiebeoordeling Chronisch UR geneesmiddelengebruik 

03 Medisch specialisten 0301 Oogheelkunde 

03 Medisch specialisten 0302 Keel-, neus- en oorheelkunde 

03 Medisch specialisten 0303 Chirurgie (Heelkunde) 

03 Medisch specialisten 0304 Plastische chirurgie 

03 Medisch specialisten 0305 Orthopedie 

03 Medisch specialisten 0306 Urologie 

03 Medisch specialisten 0307 Obstetrie en gynaecologie 

03 Medisch specialisten 0308 Neurochirurgie 

03 Medisch specialisten 0310 Dermatologie en Venerologie 

03 Medisch specialisten 0313 Interne geneeskunde 

03 Medisch specialisten 0316 Kindergeneeskunde 

03 Medisch specialisten 0318 Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) 

03 Medisch specialisten 0320 Cardiologie 

03 Medisch specialisten 0322 Longziekten 

03 Medisch specialisten 0324 Reumatologie 

03 Medisch specialisten 0327 Revalidatie 

03 Medisch specialisten 0328 Cardio thoracale chirurgie 

03 Medisch specialisten 0329 Psychiatrie 

03 Medisch specialisten 0330 Neurologie 

03 Medisch specialisten 0335 Geriatrie 

03 Medisch specialisten 0361 Radiotherapie 

03 Medisch specialisten 0362 Radiologie 

03 Medisch specialisten 0363 Nucleaire geneeskunde 
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03 Medisch specialisten 0386 Klinische chemie 

03 Medisch specialisten 0387 Medische microbiologie 

03 Medisch specialisten 0388 Pathologische Anatomie 

03 Medisch specialisten 0389 Anesthesiologie 

03 Medisch specialisten 0390 Klinische genetica 

04 Fysio therapeuten 0401 Fysiotherapie 

04 Fysio therapeuten 0402 Heilgymnastiek / massage 

04 Fysio therapeuten 0403 Kinder fysiotherapie 

04 Fysio therapeuten 0404 Manuele therapie 

04 Fysio therapeuten 0405 Oedeemtherapie 

04 Fysio therapeuten 0406 Bekken fysiotherapie 

04 Fysio therapeuten 0407 Fysiotherapie in de geriatrie 

04 Fysio therapeuten 0408 Sportfysiotherapie 

04 Fysio therapeuten 0409 Psychosomatische fysiotherapie 

04 Fysio therapeuten 0410 Orofaciale fysiotherapie 

04 Fysio therapeuten 0411 Arbeids- en/of bedrijfsfysiotherapeut 

04 Fysio therapeuten 0412 Oncologie 

04 Fysio therapeuten 0477 Fysiotherapeut Leefstijlcoach 

04 Fysio therapeuten 0478 Hart-, vaat- en long fysiotherapeut 

08 Verloskundigen 0800 Verloskundige 

08 Verloskundigen 0801 Met bevoegdheid echoscopie 

08 Verloskundigen 0804 Uitwendige versie 

08 Verloskundigen 0805 Eerste trimester SEO 

08 Verloskundigen 0806 Tweede trimester SEO 

08 Verloskundigen 0807 Biometrie echo 

08 Verloskundigen 0808 Termijn echo 

08 Verloskundigen 0809 Counseling prenatale screening   

12 Tandartsen 1200 Tandartsen, algemeen practicus 

12 Tandartsen 1201 Tandarts, Implantoloog 

12 Tandartsen 1202 Tandarts, Pedodontoloog 

12 Tandartsen 1203 Tandarts, Endodontoloog 

84 Overige artsen 8401 Arts, Chiropractie 

84 Overige artsen 8402 Arts, musculoskeletale geneeskunde 

84 Overige artsen 8403 Arts/tandarts, Acupunctuur 

84 Overige artsen 8404 Arts, Irisscopie 

84 Overige artsen 8405 Arts, Homeopathie 

84 Overige artsen 8406 Arts, Natuurgeneeskunde 

84 Overige artsen 8407 Antroposofische geneeskunde 

84 Overige artsen 8408 Moerman therapie 

84 Overige artsen 8409 Arts, Enzymtherapie 

84 Overige artsen 8410 Arts, Manuele geneeskunde 

84 Overige artsen 8411 Arts, Haptotherapie 

84 Overige artsen 8412 Arts, Osteopathie 
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84 Overige artsen 8413 Flebologie/ proctologie 

84 Overige artsen 8414 Arts, Orthomoleculaire geneeskunde 

84 Overige artsen 8415 Neurale therapie 

84 Overige artsen 8416  Sport geneeskunde 

84 Overige artsen 8417 SEH-arts 

84 Overige artsen 8418 Specialist Ouderen geneeskunde 

84 Overige artsen 8421 SCEN-arts 

84 Overige artsen 8422 Orthopedische geneeskunde 

84 Overige artsen 8423 GGD artsen (TBC artsen) 

84 Overige artsen 8424 Verslavingsartsen 

84 Overige artsen 8425 Basisarts 

84 Overige artsen 8426 Arts Verstandelijk gehandicapten 

84 Overige artsen 8427 Arts Palliatieve Geneeskunde 

84 Overige artsen 8428 Jeugdarts 

84 Overige artsen 8429 Klinisch fysicus audioloog 

84 Overige artsen 8430 Arts maatschappij en gezondheid/ Infectieziekte bestrijding 

84 Overige artsen 8431 Medisch Seksuoloog 

84 Overige artsen 8432 Klinisch Technoloog 

84 Overige artsen 8433 Cosmetisch arts 

84 Overige artsen 8434 Ziekenhuisarts 

91 Verpleegkundigen 9101 Specialisatie Diabetes 

91 Verpleegkundigen 9102 Specialisatie Continentie 

91 Verpleegkundigen 9104 Specialisatie Wond 

91 Verpleegkundigen 9105 Specialisatie Stoma 

91 Verpleegkundigen 9106 Specialisatie Long 

91 Verpleegkundigen 9107 Specialisatie Oncologie 

91 Verpleegkundigen 9108 Specialisatie Transfer 

91 Verpleegkundigen 9116 Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) 

91 Verpleegkundigen 9109 Verpleegkundigen niveau 4 

91 Verpleegkundigen 9110 Verpleegkundigen niveau 5 of hoger 

91 Verpleegkundigen 9111 Verzorgenden 

91 Verpleegkundigen 9112 Verpleegkundigen niveau 4 PGB 

91 Verpleegkundigen 9113 Verpleegkundigen niveau 5 PGB 

91 Verpleegkundigen 9130 Verpleegkundig specialist, Preventieve zorg bij somatische aandoeningen 

91 Verpleegkundigen 9133 Verpleegkundig specialist, Chronische zorg bij somatische aandoeningen 

91 Verpleegkundigen 9134 Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg 

91 Verpleegkundigen 9135 Verpleegkundig specialist, Algemene Gezondheidszorg 

94 Psychologisch zvl 9401 GZ Psycholoog , 1e lijn 

93  Tandtechnici/ 

Tandprothetici 

9301 Tandprothetici 

 

93  Tandtechnici/ 

Tandprothetici 

9302 Tandtechnici 

 

94 Psychologisch zvl 9402 Psychotherapeut 
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3.5.2. Inschatting effort 

Dit onderdeel vereist inspanning op inhoudelijk, technisch en communicatie gebied. 

 

 

 

 

 
Globale uren schatting 

 

 

3.5.3. Feature en userstories (nog niet compleet) 

 

Feature 91668 Deel 3: Zorgsoorten met BIG erkenningen en 

overige erkenningen in orde maken 

  

US90120 HERK: API: Soms geen KWAL toevoegen Team AGB Plus 

US100204 Erkenning toevoegen via webportaal 

erkenningverleners toont geen erkenningen 

die niet in gebruik zijn 

 

Team AGB Plus 

US97345 (Referentiestory) Afsluiten kwalificaties en 

AGB-codes zonder verplichte erkenning in 

zorgsoort xx 

 

Team AGB Plus 

US139182 Fase 1: Uitzoeken kwalificaties zorgsoort 91 

verpleegkundigen 

Team AGB plus 

US90094 HERK: Verbeteren inleestool: Beëindigingen Team AGB Plus 

94 Psychologisch zvl 9405 Klinische psychologie 

94 Psychologisch zvl 9406 GZ-Psycholoog 

94 Psychologisch zvl 9416 Psycholoog NIP/ Master-Psycholoog SKJ 

94 Psychologisch zvl 9417 Orthopedagoog- generalist 

94 Psychologisch zvl 9418 Klinische neuropsychologie 

94 Psychologisch zvl 9419 Orthopedagoog (Overige) 

94 Psychologisch zvl 9420 Orthopedagoog basis/ Master-orthopedagoog 

94 Psychologisch zvl 9421 Kwaliteits-geregistreerd ECP-therapeut 

94 Psychologisch zvl 9422 ECP-therapeut 

94 Psychologisch zvl 9423 Kinder en Jeugd psycholoog NIP 

94 Psychologisch zvl 9462 Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP 

94 Psychologisch zvl 9463 Master pedagoog 

94 Psychologisch zvl 9464 Jeugd- en gezinsprofessional 

94 Psychologisch zvl 9465 Kinder- en jeugdpsycholoog 

94 Psychologisch zvl 9466 Postmaster orthopedagoog 

https://dev.azure.com/vektis/Referentieproducten/_workitems/edit/139182
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US139809 Fase 5b RfC AGB21014 NAP Opschoning 

kwalificaties 8406 9421 en 9021 

Team AGB Support 

US136550 Fase 5a RFC AGB21014 NAP Na release 28 

juni 2022 (on hold tot reactie NAP) 

Team AGB Support 

US141161 Fase 5 Afronding kwalificatie 9422 (na 

aansluiten NVECP) 

Team AGB Plus 

US141960 Fase 2: RFC AGBnnnnn Vervallen kwal 1401 Team AGB Plus 

US138741 Fase 5 RFC AGB21016 NEN HKZ-certificaat 

(ON HOLD tot reactie NEN) 

Team AGB Support 

US136550  Aansluiten NAP Team AGB Support 

US139809 NAP opschonen kwalificaties 8406, 9421 en 

9021 

Team AGB Plus 

US141139 Afronding kwalificatie 9421 Team AGB Plus 

 Vervolgstory  

 Stories voor aansluiten NIP Team AGB Plus 

 Stories voor aansluiten SKJ Team AGB Plus 

 Stories voor aansluiten NVO Team AGB Plus 

US149284 Zorgsoort 94: Afronding kwalificatie 9422 

ECP-therapeut 

Team AGB Plus 

 vervolgstory Team AGB Plus 
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 Vestigingen-KvK-erkenningen 

4.1. Doel 

Het doel van dit deel is om bij alle vestigingen 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. 

 

4.2. Analyse huidige situatie 

4.2.1. Aantallen en punten van aandacht 

Per 22-08-2022 zijn er 8.945 actieve vestigingen in het AGB-register zonder erkenning Inschrijving 

handelsregister of Inschrijving handelsregister buitenland. Dit waren er op 07-04-2021 nog 10.034, 

maar onze kwaliteitsactie in Deel 1 van Het Plan heeft er voor gezorgd dat er al zo’n 1000 

vestigingen óf afgesloten zijn, óf een erkenning hebben gekregen.  

 

Een heel klein deel van deze AGB-codes is gerelateerd aan een onderneming met een Ontheffing 

KvK-erkenning. Wanneer deze erkenning terecht is vastgelegd bij de onderneming, zal deze 

erkenning uiteraard ook aan de vestiging moeten worden toegekend. 

 

Een punt van aandacht dat is zorgsoort 98 waarbij in het verleden niet altijd een vestiging is 

aangemaakt, of wel een vestiging is aangemaakt, maar die is daarna meteen gesloten. Het gaat 

in totaal om 2132 ondernemingen. 

 

Zorgsoort Naam zorgsoort Aantal 

vestigingen 

zonder 

erkenning 

Aantal 

ondernemingen 

zonder 

vestiging 

01 Huisartsen 78 0 

02 Apotheken 15 0 

03 Medisch specialisten 35 0 

04 Fysiotherapeuten 808 0 

05 Logopedisten 303 0 

06 Ziekenhuizen 378 0 

07 Oefentherapeuten 303 0 

08 Verloskundigen 135 0 

11 Tandarts-specialisten 4 0 

12 Tandartsen 228 0 
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13 Tandarts-specialisten 15 0 

14 Bedrijfsartsen 43 0 

17 Rechtspersonen 2 0 

18 Dialyse centra 1 0 

19 Audiologische centra 3 0 

20 Radiotherapeutische centra 0 0 

21 Dienstenstructuren 5 0 

22 Zelfstandige behandelcentra 127 0 

23 Instellingen voor Revalidatiedagbehandeling 0 0 

24 Diëtisten 482 0 

25 Instellingen voor Psychiatrische Deeltijdbehandeling 0 0 

26 Podotherapeuten 71 0 

30 Instellingen voor Verstandelijk Gehandicapten 104 0 

31 Bloedbanken 20 0 

32 GGD 5 0 

33 Kraamzorg 27 0 

34 Trombosediensten 13 0 

35 Instellingen voor Visueel Gehandicapten 5 0 

36 Ambulancediensten 11 0 

37 Gezondheidscentra 11 0 

38 Tandheelkundige Centra 44 0 

39 Instellingen voor Jeugdtandverzorging 1 0 

40 Instellingen voor Auditief Gehandicapten 6 0 

41 ZZP-ers in wijkverpleging/ PGB/ Beheerstichtingen 44 2 

42 Verzorgingshuizen 392 0 

43 Beheerstichtingen Verzorgingstehuizen 16 0 

44 Optometristen 0 0 

45 Verpleeginrichtingen voor Somatische Ziekten 9 0 

46 Verpleeginrichtingen voor Psycho-Geriatrische pat. 21 0 

47 Gecombineerde Verpleeginrichtingen 256 0 

48 Overige Instellingen 21 0 

49 Abortusklinieken 3 0 

50 Laboratoria 15 0 

51 Klinisch-Genetische Centra 2 0 

52 Eurotransplant 0 0 

53 Diverse Samenwerkingsverbanden 169 0 

54 GGZ Instellingen (PUK/PAAZ) 24 0 

56 Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs 0 0 

57 Physician Assistant 0 0 

58 Centrale Post Ambulancediensten - CPA 10 0 

60 Instellingen voor Dagverpleging voor Ouderen 69 0 

61 Beheerstichtingen Dagverblijven 11 0 

65 Gezinsvervangende Tehuizen 257 0 
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66 Koepels en Beheerstichtingen WLZ 43 0 

67 Netwerk organisaties 63* 1 

70 Kinderdagverblijven 30 0 

72 RIBW 28 0 

73 WLZ Gecombineerd 211 0 

74 Arbodiensten 19 0 

75 Thuiszorginstellingen 207 0 

76 Leveranciers Hulpmiddelen 1082 0 

78 Sociaal Pedagogische Diensten 1 0 

79 RIAGG 5 0 

84 Overige Artsen 631** 0 

85 Taxivervoerders 1 0 

87 Mondhygiënisten 50 12 

88 Ergotherapeuten 91 0 

89 Schoonheidsspecialisten 125 0 

90 Overige therapeuten en Complementair en 

Aanvullende zorg 

1224 0 

91 Verpleegkundigen 7 0 

93 Tandtechnici / Tandprothetici 48 0 

94 Psychologische Zorgverleners 479 0 

96 Pedicuren 135 0 

98 Declaranten/Servicebureaus/Zorgverzekeraars 19 2116 

 

*In zorgsoort 76 is een KvK-erkenning geen verplichting 

**Een onderneming in zorgsoort 84 met alleen een SCEN-arts heeft geen KvK-verplichting 

 

Een tweede punt van aandacht betreft vestigingen van (WLZ) instellingen die niet in het KvK 

geregistreerd zijn maar wel in AGB. dit heeft te maken met expertklanten waar aparte afspraken 

mee gemaakt zijn. Dit is niet wenselijk. Hier moet nagedacht worden over een oplossing die voor 

iedereen werkbaar is. 

 

4.3. Uitvoering Deel 4: Alle vestigingen een KvK-erkenning 

Het afsluiten van een AGB-code kan direct worden gedaan, echter vanwege de impact die dit 

kan hebben voor de zorgaanbieder zijn we hier altijd voorzichtig in. Afgelopen jaren zijn er diverse 

acties geweest om het juiste KVK-nummer te achterhalen bij ondernemingen. De overgebleven 

ondernemingen hebben nu allemaal een KvK-nummer. Daarom zou het mogelijk moeten zijn ook 

de vestigingsnummers grotendeels te achterhalen. 

 

4.3.1. Toevoegen KvK-vestigingsnummers 

De eerste stap in dit deel van Het Plan zal zijn om op basis van het KvK-ondernemingsnummer van 

de gerelateerde onderneming handmatig de KvK-vestigingsnummers erbij te zoeken. Hiervoor zal 

de website van de Kamer van Koophandel gebruikt worden. 
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US136681 Toevoegen KvK-vestigingsnummers 1826x van zorgsoorten 01, 02, 04, 12, 94 

Vervolgstories voor overige zorgsoorten 

 

4.3.2. Ontheffing KvK toevoegen 

Er zal een controle plaatsvinden op AGB-codes waarbij een vorm van ontheffing KvK toegestaan is 

als erkenning, maar waar deze nog ontbreekt en geen vestigingsnummer gevonden werd. 

Vestigingen waarvan de bovenliggende onderneming een Ontheffing KvK als erkenning heeft 

mogen in bepaalde gevallen ook een ontheffing KvK hebben als erkenning. Een voorbeeld is een 

vestiging in zorgsoort 84 waarbij alleen een scen-arts werkzaam is. 

 

4.3.3. Een andere erkenning dan KvK 

Vestigingen met kwalificatie 9803 hoeven niet te beschikken over een KvK-erkenning,  

alleen opname in het UZOVI-register is verplicht.  

Bij kwalificatie 6701 is de erkenning ‘Opgave van Zorgverzekeraars Nederland als Regionetwerk 

Casemanagement Dementie’ verplicht. 

Vestigingen waaraan alleen een scen-arts is verbonden krijgen een ontheffings-erkenning. 

 

Bij vestigingen waarbij de juiste erkenning ontbreekt, wordt de erkenning toegevoegd, na controle 

bij de bovenliggende onderneming. 

 

4.3.4. Incourante KvK-vestigingsnummers 

Bij een aantal KvK-erkenningen is het referentienummer gevuld met afwijkende tekens/een 

afwijkend aantal tekens. Deze erkenningen zullen handmatig vervangen moeten worden na 

controle bij de KvK. 

 

4.3.5. Overige KvK-erkenningloze vestigingen 

Na bovenstaande controles en acties zal een mail/brief verstuurd worden naar de 

correspondentie-(mail)adressen van de onterecht KvK-loze vestigingen, met de vraag om het KvK-

vestigingsnummer door te geven. Indien er geen reactie komt voor een afgesproken datum, zal de 

AGB-code worden afgesloten. 

 

4.4. Vereisten en benodigdheden 

4.4.1. Functionele vereisten 

• Medewerking van genoemde partijen. 

• Het toevoegen van de erkenningen kan, afhankelijk van de hoeveelheden, via scripts dan wel 

handmatig via de beheertool gerealiseerd worden. 

• Het afsluiten van AGB-codes vanwege het ontbreken van de vereiste erkenning kan via een 

script. Hierbij moet rekening gehouden worden met de hoeveelheid af te sluiten AGB-codes in 

verband met reacties hierop, die via de servicedesk binnen kunnen komen.  
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• Er zijn stories met acceptatiecriteria opgesteld.  

 

 

4.4.2. Technische vereisten 

• Voor deze actie zijn verschillende scripts vereist. 

• Het aan het LRZa (Landelijk Register Zorgaanbieders) koppelen van alle in het AGB-register 

geregistreerde KvK-nummers en het actief ophalen van de beschikbare gegevens is een 

terugkerende wens, die bij de afronding van deel 1 gerealiseerd zou moeten zijn.  

 

4.4.3. Communicatie 

Ten tijde van de actie zullen we op Vektis.nl een bericht plaatsen dat wij bezig zijn met een grote 

kwaliteitsactie van de KvK-erkenningen. In dit bericht raden wij zorgaanbieders aan hun KvK-

nummer in de AGB-registratie te controleren, omdat AGB-codes zonder geldig KvK-nummer zullen 

worden afgesloten. Er zal een mailing plaatsvinden om KvK-erkenningloze zorgaanbieders, die in 

de laatste 2 jaar nog gedeclareerd hebben, om hun KvK-nummer te vragen. 

 

Er is een presentatie gegeven aan externe backlog, de Vektis servicedesk en andere interne 

stakeholders. 

 

4.5. Samenvatting 

4.6. Inschatting effort 

Dit onderdeel vereist inspanning op inhoudelijk, technisch en communicatie gebied. 

 

 

 

 

 
Globale uren schatting 

 

4.7. Features en userstories 
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 Zorgverleners - zorgsoorten met KP  

5.1. Doel 

Wanneer deel 3 is afgerond, staan alle zorgsoorten met BIG-erkenningen goed in het AGB-register. 

Het doel van deel 5 is om de erkenningen en kwalificaties van alle zorgsoorten waarbinnen KP een 

rol speelt als erkenningverlener recht te trekken. 

 

De zorgsoort is afgerond als: 

 

• Alle zorgverleners-AGB-codes in de zorgsoort recht hebben op de geregistreerd kwalificaties op 

basis van de geregistreerde erkenningen. 

• De erkenningstructuur en de erkenningen die geregistreerd staan bij de zorgverleners binnen de 

zorgsoort up-to-date zijn.  

• Diploma-erkenningen zoveel mogelijk vervangen zijn door beroepsvereniging of register, zodat 

een erkenning controleerbaar is  

• Alle erkenningverleners (indien mogelijk) zijn aangesloten op ofwel het webportaal ofwel de API, 

en er zijn aanvullende afspraken met de erkenningverleners gemaakt om de erkenningen up-to-

date te houden (uitgezonderd diploma’s). 

• Alle oude erkenningen zijn beëindigd bij zorgverleners en in de codelijsten. 

• Alle betreffende documentatie compleet is. Dit betekent dat dit plan per zorgsoort is uitgewerkt 

en aangevuld en het Statusoverzicht erkenningverleners en het VSO-bord Zorg voor herkenning 

zijn bijgewerkt ten behoeve van de communicatie intern en extern.   

 

 

5.2. Analyse huidige situatie 

5.2.1. Zorgsoorten met KP 

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is de grootste erkenningverlener bij zorgsoorten zonder BIG. 

KP is gekoppeld met het AGB-register door middel van de API. Hiermee worden ook de KP-

erkenningen bij de AGB-codes van de zorgverleners bijgehouden. 

 

Nu de koppeling met KP goed loopt, kunnen wij in gesprek met de overige erkenningverleners 

binnen deze zorgsoorten. De verwachting is dat KP de enige kwalificerende erkenning wordt in 

deze zorgsoorten. In ieder geval zullen wij de diploma-erkenningen zoveel mogelijk beëindigen, 

omdat deze alleen bij aanmelding gecontroleerd kunnen worden en daardoor weinig zeggen 

over de huidige kwaliteit van de geleverde zorg. Daarnaast is van belang te bekijken in hoeverre 

de basiskwalificatie van een zorgsoort verplicht is naast specialisaties. 
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Zorgsoort zorgverleners (en kwalificaties) Betreft aantal  

zorgverleners 

Overige erkenningverleners (naast KP) 

05       Logopedie 5862 NVLF, diploma- erkenningen 

07       Oefentherapeuten 1835 VVOCM, diploma- erkenningen, KABIZ 

24       Diëtisten 4749 NVD, diploma- erkenningen, KABIZ 

26       Podotherapeuten 1212 NVvP, diploma-erkenningen, SCAS 

44       Optometristen 1481 diploma- erkenningen 

88       Ergotherapeuten 5065 diploma- erkenningen 

9013   Huidtherapie 1457 nvt 

 

 

5.3. Uitvoering Deel 5: Zorgsoorten met KP (Feature 91669) 

Om het doel te realiseren gaan we onderstaand stappenplan volgen. 

 

5.3.1. Stappenplan KP 

Volgens het al eerder geschreven Plan van aanpak Kwaliteitsregister Paramedici hebben we KP 

met het AGB-register gekoppeld. Hiermee zijn ook alle erkenningen bij de AGB-codes van de 

zorgverleners rechtgezet. 

Nu kunnen wij per zorgsoort contact zoeken met de erkenningverleners die nog niet aangesloten 

zijn om de erkenningen goed te zetten. Hierbij volgen we het onderstaande algemene 

stappenplan per zorgsoort waar dit van toepassing is. 

 

5.3.2. Algemeen stappenplan per zorgsoort (erkenningverleners anders dan KP) 

• Vermelding op de website van de zorgsoort(en) waarvoor wij bezig zijn met een kwaliteitsactie. 

• Deze melding ook doorgeven aan de betreffende erkenningverleners zodat zij hun leden op de 

hoogte kunnen brengen. 

• Codelijsten en R&C vergelijken (ook via de beheerapplicatie).  

• In onbruik geraakte erkenningen zo mogelijk bij zorgverleners vervangen door een actuele 

erkenning en vervolgens in onbruik geraakte erkenningen bij zorgverleners beëindigen. 

• In onbruik geraakte erkenning-kwalificatiecombinaties status 5 in de codelijsten geven waar dit 

nog nodig is. 

• Script maken om verouderde erkenning-ID’s en kwalificatie-ID’s een einddatum te geven in de 

codelijsten. 

• Waar nodig gesprekken voeren en RfC’s opstellen voor erkenningverleners van de betreffende 

zorgsoort volgens het proces Zorg voor Herkenning en RfC AGB19003.  

• Indien van toepassing RfC opstellen om diploma-erkenningen te beëindigen.  

• Pas nadat de RfC’s zijn goedgekeurd en uitgevoerd in een release, door naar de volgende stap. 

Het is van belang dat de erkenningverleners dan ook klaar zijn om aan te sluiten, direct nadat 

de initiële vulling gedaan is.  

• Verwerken initiële vulling (ledenlijst) volgens proces Zorg voor Herkenning en aansluiten 

erkenningverleners. 



50/72 

 

Erkenningen correct in AGB 

• Indien van toepassing (bv. voor diploma) brief opstellen voor zorgverleners met vraag om 

opsturen ontbrekende erkenning voor zover die niet via LRZa of een erkenningverlener te 

achterhalen is. 

• Indien van toepassing de uit deze actie ontvangen erkenningen toevoegen aan betreffende 

AGB-codes 

• Controleren of alle zorgverlener-AGB-codes in de zorgsoort recht hebben op de geregistreerde 

kwalificaties op basis van de geregistreerde erkenningen. 

• Bij gebrek aan de juiste erkenningen worden kwalificaties en zo nodig AGB-codes afgesloten.  

 

5.3.3. Zorgsoort 05 Logopedie  

Na akkoord en uitvoering van RfC AGB22022 NVLF (verwacht in release 4 2022), zijn alle 

erkenningverleners in deze zorgsoort aangesloten op AGB.  

Aansluitend kan de kwaliteitsactie voor deze zorgsoort plaatsvinden. Dit betekent: 

• Toevoegen ontbrekende kwalificaties bij alle zorgverleners met de juiste erkenningen.  

• Aanschrijven alle zorgverleners waar een erkenning ontbreekt 

• Afsluiten kwalificaties en AGB-codes zonder erkenningen 

 

Zorgsoort 05 

Verplicht: KP 

Aantal zorgverleners: 5872 waarvan 322 zonder KP 

 

0501 Logopedie  

Verplicht KP  

Aantal zorgverleners: 5852, waarvan 312 zonder KP 

 

0503 Stottertherapie  

Verplicht KP, NVLF Register Stotteren  

Aantal zorgverleners: 202, waarvan 6 zonder KP en 9 zonder NVLF Register Stotteren 

 

0504 Preverbale logopedie  

Verplicht: KP, NVLF Register Preverbale logopedie 

Aantal zorgverleners: 651, waarvan 9 zonder KP en 82 zonder NVLF Register Preverbale logopedie 

 

0506 Afasie  

Verplicht: KP, NVLF Register Afasie 

Aantal zorgverleners: 586, waarvan 1 zonder KP en 13 zonder NVLF Register Afasie 

 

0507 Hanen-ouderprogramma  

Verplicht: KP, NVLF Hanen MDW of Hanen P2 

Aantal zorgverleners: 127, waarvan 1 zonder KP en 25 zonder Hanen 

 

0508 Integraal Zorg Stotteren  
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Verplicht: KP, NVLF 

Aantal zorgverleners: 14, waarvan 0 zonder KP en 14 zonder NVLF Integraal Zorg Stotteren (IZS) 

 

5.3.4. Zorgsoort 07 Oefentherapeuten 

Voor deze zorgsoort moet een aantal dingen gebeuren: 

 

• Kwalificatie 0705 laten vervallen. Dit is eigenlijk een verbijzondering (van kwalificatie 0703 en 

0701). Hiervoor gaan we een RfC opstellen. 

• Diploma-erkenningen laten vervallen. Dit komt ook in een RfC. 

• VvOCM aansluiten op AGB 

 

Aansluitend kan de kwaliteitsactie voor deze zorgsoort plaatsvinden. Dit betekent: 

• Toevoegen ontbrekende kwalificaties bij alle zorgverleners met de juiste erkenningen.  

• Aanschrijven alle zorgverleners waar een erkenning ontbreekt 

• Afsluiten kwalificaties en AGB-codes zonder erkenningen 

 

Zorgsoort 07 

Verplicht: KP 

Aantal zorgverleners: 1839 waarvan 104 zonder KP 

 

0700 Oefentherapeuten 

Verplicht: KP 

Aantal zorgverleners: 1738 waarvan 3 zonder KP 

 

0701 Methode Cesar 

Verplicht: VvOCM Methode Cesar of diploma 

Aantal zorgverleners: 737 waarvan 667 zonder VvOCM 

 

0702 Methode Mensendieck 

Verplicht: KP oefentherapeut en VvOCM of diploma Mensendieck 

Aantal zorgverleners: 673 waarvan 592 zonder VvOCM 

 

0703 Kinderoefentherapie 

Verplicht: KP oefentherapeut en KP kinderoefentherapeut 

Aantal zorgverleners: 319 waarvan 10 zonder KP kinderoefentherapie 

 

0704 Psychomotorische oefentherapie 

Verplicht: KP oefentherapeut en KP psychosomatisch 

Aantal zorgverleners: 192 waarvan 5 zonder KP psychosomatische oefentherapie 

 

0705 Methode Cesar, Kinderoefentherapie 

Verplicht: KP oefentherapeut en VvOCM of diploma Kinderoefentherapie en VvOCM of diploma 

Cesar 
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Aantal zorgverleners: 94 

Deze kwalificatie zou moeten komen te vervallen. Dit is eigenlijk een verbijzondering (van 

kwalificatie 0703 en 0701). Hiervoor gaan we een RfC opstellen. 

 

0718 Oefentherapeut Leefstijlcoach 

KP oefentherapeut en KP Leefstijlcoach of KABIZ Leefstijlcoach 

Aantal zorgverleners: 47 waarvan 0 zonder KP Leefstijlcoach of KABIZ Leefstijlcoach 

 

0719 Bekkenoefentherapie 

Verplicht: KP oefentherapeut en KP Bekkenoefentherapeut 

Aantal zorgverleners: 71 waarvan 0 zonder KP Bekkenoefentherapeut 

 

0720 Geriatrie oefentherapie 

Verplicht: KP oefentherapeut en KP Geriatrieoefentherapeut 

Aantal zorgverleners: 19 waarvan 0 zonder KP Geriatrieoefentherapeut 

 

 

5.3.5. Zorgsoort 24 Diëtisten 

Voor deze zorgsoort moet een aantal dingen gebeuren: 

 

• Diploma-erkenningen laten vervallen. Dit komt in een RfC. 

• NVD aansluiten op AGB 

 

Aansluitend kan de kwaliteitsactie voor deze zorgsoort plaatsvinden. Dit betekent: 

• Toevoegen ontbrekende kwalificaties bij alle zorgverleners met de juiste erkenningen.  

• Aanschrijven alle zorgverleners waar een erkenning ontbreekt 

• Afsluiten kwalificaties en AGB-codes zonder erkenningen 

 

Zorgsoort 24 

Verplicht: KP Diëtist of NVD en nu nog diploma-erkenningen 

Aantal zorgverleners: 4763 waarvan 313 zonder KP of NVD 

 

2400 Diëtisten 

Verplicht: KP Diëtist of NVD 

Aantal zorgverleners: 4758 waarvan 309 zonder KP of NVD 

 

2402 Diëtist leefstijlcoach 

Verplicht: (KP Diëtist of NVD) en KP Leefstijlcoach of KABIZ Leefstijlcoach 

Aantal zorgverleners: 532 waarvan 10 zonder KP Leefstijlcoach of KABIZ Leefstijlcoach 

 

5.3.6. Zorgsoort 26 Podotherapeuten 

Voor deze zorgsoort moet een aantal dingen gebeuren: 
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• Diploma-erkenningen laten vervallen. Dit komt in een RfC. 

• NVvP en SCAS aansluiten op AGB 

 

Aansluitend kan de kwaliteitsactie voor deze zorgsoort plaatsvinden. Dit betekent: 

• Toevoegen ontbrekende kwalificaties bij alle zorgverleners met de juiste erkenningen.  

• Aanschrijven alle zorgverleners waar een erkenning ontbreekt 

• Afsluiten kwalificaties en AGB-codes zonder erkenningen 

 

Zorgsoort 26 

Verplicht: KP of NVvP en nu nog diploma-erkenningen 

Aantal zorgverleners: 1213 waarvan 14 zonder KP of NVvP 

 

2600 Podotherapeuten 

Verplicht: KP Podotherapeut of NVvP 

Aantal zorgverleners: 1213 waarvan 14 zonder KP of NVvP 

 

2601 Podotherapeuten 

Verplicht: KP Diëtist of NVvP en SCAS 

Aantal zorgverleners: 0 

 

5.3.7. Zorgsoort 44 Optometristen 

Voor deze zorgsoort moet nog 1ding gebeuren: 

 

• Diploma-erkenningen laten vervallen. Dit komt in een RfC. 

 

Aansluitend kan de kwaliteitsactie voor deze zorgsoort plaatsvinden. Dit betekent: 

• Toevoegen ontbrekende kwalificaties bij alle zorgverleners met de juiste erkenningen.  

• Aanschrijven alle zorgverleners waar een erkenning ontbreekt 

• Afsluiten kwalificaties en AGB-codes zonder erkenningen 

 

Zorgsoort 44 

Verplicht: KP of nu nog diploma-erkenningen 

Aantal zorgverleners: 1492 waarvan 54 zonder KP 

 

4400 Optometristen 

Verplicht: KP Optometrist of (nu nog) diploma 

Aantal zorgverleners: 1101 waarvan 49 zonder KP 

 

4402 Orthoptisten 

Verplicht: KP Orthoptist of (nu nog) diploma 

Aantal zorgverleners: 463 waarvan 16 zonder KP 
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5.3.8. Zorgsoort 88 Ergotherapeuten 

Voor deze zorgsoort moet nog 1ding gebeuren: 

 

• Diploma-erkenningen laten vervallen. Dit komt in een RfC. 

 

Aansluitend kan de kwaliteitsactie voor deze zorgsoort plaatsvinden. Dit betekent: 

• Aanschrijven alle zorgverleners waar een erkenning ontbreekt 

• Afsluiten AGB-codes zonder erkenningen 

 

Zorgsoort 88 

Verplicht: KP of nu nog diploma-erkenningen 

Aantal zorgverleners: 5076 waarvan 309 zonder KP 

 

 

5.3.9. Zorgsoort 90 Kwalificatie 9013 Huidtherapie 

Voor deze kwalificatie loopt momenteel een kwaliteitsactie die nog dit jaar (2022) zal zijn afgerond. 

Alle zorgverleners met die kwalificatie hebben dan de juiste erkenning. 

 

 

5.4. Vereisten en benodigdheden 

5.4.1. Functionele vereisten 

• Zie 3.4.1. 

 

5.4.2. Technische vereisten 

• Zie 3.4.2. 

• Een API koppeling van KP met het AGB-register. 

 

5.5. Communicatie 

• Wanneer de API-koppeling met KP gereed is en er gestart wordt met het rechtzetten van de KP 

erkenningen zullen wij hierover een melding plaatsen op vektis.nl.  

• Bij de start van een kwaliteitsactie van een zorgsoort zullen wij hierover een melding plaatsen op 

vektis.nl. Deze melding zullen wij indien mogelijk ook doen bij de betreffende erkenningverleners 

zodat zij hun leden op de hoogte kunnen brengen. 

• Updates met betrekking tot de kwaliteitsactie zullen ook op Vektis.nl vermeld worden 
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• Ten behoeve van de communicatie naar al onze stakeholders, willen wij op vektis.nl de 

mogelijkheid creëren je aan te melden voor een automatische melding bij berichtgeving 

rondom de kwaliteitsacties in het AGB-register.  

• Er is een presentatie gegeven aan externe backlog, de Vektis servicedesk en andere interne 

stakeholders. 

 

 

  

5.6. Inschatting effort 

Dit onderdeel vereist inspanning op inhoudelijk, technisch en communicatie gebied. 

 

 

 

 

 
Globale uren schatting 

  



56/72 

 

Erkenningen correct in AGB 

 

 Zorgverleners - zorgsoorten met 

alleen overige erkenningen  

6.1. Doel 

Wanneer deel 3 is afgerond, staan alle zorgsoorten met BIG-erkenningen goed in het AGB-register. 

Het doel van deel 6 is om de erkenningen van alle andere zorgsoorten (exclusief CAM-veld) in orde 

te maken.  

 

De zorgsoort is afgerond als: 

 

• Alle zorgverleners-AGB-codes in de zorgsoort recht hebben op de geregistreerd kwalificaties op 

basis van de geregistreerde erkenningen. 

• De erkenningstructuur en de erkenningen die geregistreerd staan bij de zorgverleners binnen de 

zorgsoort up-to-date zijn.  

• Diploma-erkenningen zoveel mogelijk vervangen zijn door beroepsvereniging of register, zodat 

een erkenning controleerbaar is  

• Alle erkenningverleners (indien mogelijk) zijn aangesloten op ofwel het webportaal ofwel de API, 

en er zijn aanvullende afspraken met de erkenningverleners gemaakt om de erkenningen up-to-

date te houden (uitgezonderd diploma’s). 

• Alle oude erkenningen zijn beëindigd bij zorgverleners en in de codelijsten. 

• Alle betreffende documentatie compleet is. Dit betekent dat dit plan per zorgsoort is uitgewerkt 

en aangevuld en het Statusoverzicht erkenningverleners en het VSO-bord Zorg voor herkenning 

zijn bijgewerkt ten behoeve van de communicatie intern en extern.   

 

 

6.2. Analyse huidige situatie 

6.2.1. Zorgsoorten met KP 

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is de grootste erkenningverlener bij stap 4 en komt voor bij 

meerdere zorgsoorten. 

Het gesprek met KP loopt en er is een plan van aanpak voor het koppelen door middel van de API 

opgesteld. Hiermee worden ook de KP-erkenningen bij de AGB-codes van de zorgverleners 

rechtgezet. Dit hangt nog op het tekenen van de contracten bij KP.  

 

Na koppeling van KP kunnen wij in gesprek met de beroepsverenigingen binnen deze zorgsoorten 

over de overige erkenningen. De verwachting is dat KP de enige kwalificerende erkenning wordt in 
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deze zorgsoorten. In ieder geval zullen wij de diploma-erkenningen zoveel mogelijk beëindigen, 

omdat deze alleen bij aanmelding gecontroleerd kunnen worden en daardoor weinig zeggen 

over de huidige bevoegdheid. Daarnaast is van belang te bekijken in hoeverre de basiskwalificatie 

van een zorgsoort verplicht is naast specialisaties. 

 

• 05 Logopedie: KP, NVLF, CROHO diploma-erkenning 

 

• 07 Oefentherapeuten 

• 0700 KP 

• 0703 KP 

• 0704 KP 

• 0718 KP of BLCN 

• 0719 KP 

• 0720 KP 

• daarnaast 0701, 0702 en 0705 

• deze kwalificaties staan sinds uitvoering van RfC AGB18037 op de nominatie om uitgefaseerd 

te worden. VVOCM en CROHO-diploma kunnen aanvullende erkenningen worden in deze 

zorgsoort 

 

• 24 Diëtisten: KP, NVD, diploma-erkenningen.  

 

• 26 Podotherapeuten 

• 2600 KP, NVvP (is al aangesloten), diploma-erkenningen 

• 2601 SCAS (RFC AGB19016)  

 

• 44 Optometristen: KP, diploma erkenningen 

 

• 88 Ergotherapeuten: KP, diploma-erkenningen 

 

• 90 Overige therapeuten 

• 9013 Huidtherapie erkenningverleners: KP of NVH.  

 

6.2.2. Overige zorgsoorten 

• 87 Mondhygiënisten 

Er is al een gesprek met NVM/KRM geweest in 2019, maar hier is nog geen gevolg aan gegeven. 

Er zijn nog diploma-erkenningen kwalificerend in deze zorgsoort. 

 

• 89 Schoonheidsspecialisten 

De ANBOS heeft een heel andere manier van registeren dan AGB, waardoor aansluiten via de 

API erg lastig is. Met het SKIN-register is dit probleem er niet. De vraag is nog of het SKIN-register 

naast, of in plaats van, de ANBOS-erkenningen in het AGB-register komt. 

De Huidprofessional is al aangesloten op het webportaal.  
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Diploma-erkenningen zijn al beëindigd in de codelijsten en kwalificaties zijn rechtgezet. Nawerk 

(beëindigen erkenningen bij zorgverleners) is nog niet gedaan in verband met de status van 

ANBOS. 

 

• 90 Overige therapeuten en complementair en aanvullende zorg (anders dan CAM-veld)  

• 9015 Podologie: in contact met Kabiz, LOOP is al aangesloten  

• 9018 Echoscopie: in contact met BEN, in afwachting van nieuwe echoregister.  KNOV heeft 

alleen BIG-verloskundigen (08)  

• 9020 Seksuologie: NVVS, RfC AGB17020  

• 9026 Echoscopie NT: in contact met BEN, in afwachting van nieuwe echoregister 

• 9027 Echoscopie SEO: in contact met BEN, in afwachting van nieuwe echoregister 

• 9028 Echoscopie Uitwendig: in contact met BEN, in afwachting van nieuwe echoregister 

• 9029 Gewichtsconsulent: BGN is al aangesloten op het webportaal  

• 9030 Lactatiedeskundige: NVL, VSBB is al aangesloten  

• 9035 Sportmasseur: NGS, SCAS  

• 9036 Preventieve voetzorg: LOOP is al aangesloten op het webportaal  

• 9038 Leefstijlcoach: BLCN, beheer door Kabiz 

 

• 96 Pedicuren 

Contact met alle partijen (KRP, KMV en RPV kwalificerend, Provoet, NMMV en Stipezo optioneel) 

en erkenningen en kwalificaties rechtgezet in RfC AGB20018. KRP is nog bezig om aan te sluiten 

op de API, en gaat daarmee vervolgens de KRP erkenningen rechtzetten. Daarna kunnen we 

de AGB-codes zonder de juiste erkenning opschonen.  

 

6.3. Uitvoering Deel 5: Zorgsoorten zonder BIG in orde maken (Feature 91669) 

Om het doel te realiseren gaan we onderstaand stappenplan volgen voor zover dit bij de 

betreffende zorgsoort van toepassing is. 

 

6.3.1. Stappenplan KP 

Volgens het al eerder geschreven Plan van aanpak Kwaliteitsregister Paramedici koppelen met het 

AGB-register. Hiermee worden ook alle erkenningen bij de AGB-codes van de zorgverleners 

rechtgezet. 

Vervolgens kunnen wij per zorgsoort in contact met de erkenningverleners om de erkenningen 

goed te zetten, hierbij volgen we het volgende algemene stappenplan per zorgsoort waar dit van 

toepassing is. 

 

6.3.2. Stappenplan per zorgsoort (erkenningverleners anders dan KP) 

• Vermelding op de website van de zorgsoort(en) waarvoor wij bezig zijn met een kwaliteitsactie. 

• Deze melding ook doorgeven aan de betreffende erkenningverleners zodat zij hun leden op de 

hoogte kunnen brengen. 

• Codelijsten en R&C vergelijken (ook via de beheerapplicatie).  
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• In onbruik geraakte erkenningen zo mogelijk bij zorgverleners vervangen door een actuele 

erkenning en vervolgens in onbruik geraakte erkenningen bij zorgverleners beëindigen. 

• In onbruik geraakte erkenning-kwalificatiecombinaties status 5 in de codelijsten geven waar dit 

nog nodig is. 

• Script maken om verouderde erkenning-ID’s en kwalificatie-ID’s een einddatum te geven in de 

codelijsten. 

• Waar nodig gesprekken voeren en RfC’s opstellen voor erkenningverleners van de betreffende 

zorgsoort volgens het proces Zorg voor Herkenning en RfC AGB19003.  

• Indien van toepassing RfC opstellen om diploma-erkenningen te beëindigen.  

• Pas nadat de RfC’s zijn goedgekeurd en uitgevoerd in een release, door naar de volgende stap. 

Het is van belang dat de erkenningverleners dan ook klaar zijn om aan te sluiten, direct nadat 

de initiële vulling gedaan is.  

• Verwerken initiële vulling (ledenlijst) volgens proces Zorg voor Herkenning en aansluiten 

erkenningverleners. 

• Indien van toepassing (bv. voor diploma) brief opstellen voor zorgverleners met vraag om 

opsturen ontbrekende erkenning voor zover die niet via LRZa of een erkenningverlener te 

achterhalen is. 

• Indien van toepassing de uit deze actie ontvangen erkenningen toevoegen aan betreffende 

AGB-codes 

• Controleren of alle zorgverlener-AGB-codes in de zorgsoort recht hebben op de geregistreerde 

kwalificaties op basis van de geregistreerde erkenningen. 

• Bij gebrek aan de juiste erkenningen worden kwalificaties en zo nodig AGB-codes afgesloten.  

 

6.4. Vereisten en benodigdheden 

6.4.1. Functionele vereisten 

• Zie 3.4.1. 

 

6.4.2. Technische vereisten 

• Zie 3.4.2. 

• Een API koppeling van KP met het AGB-register. 

 

6.5. Communicatie 

• Wanneer de API-koppeling met KP gereed is en er gestart wordt met het rechtzetten van de KP 

erkenningen zullen wij hierover een melding plaatsen op vektis.nl.  

• Bij de start van een kwaliteitsactie van een zorgsoort zullen wij hierover een melding plaatsen op 

vektis.nl. Deze melding zullen wij indien mogelijk ook doen bij de betreffende erkenningverleners 

zodat zij hun leden op de hoogte kunnen brengen. 

• Updates met betrekking tot de kwaliteitsactie zullen ook op Vektis.nl vermeld worden 

• Ten behoeve van de communicatie naar al onze stakeholders, willen wij op vektis.nl de 

mogelijkheid creëren je aan te melden voor een automatische melding bij berichtgeving 

rondom de kwaliteitsacties in het AGB-register.  
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• Er is een presentatie gegeven aan externe backlog, de Vektis servicedesk en andere interne 

stakeholders. 

 

 

  

6.6. Inschatting effort 

Dit onderdeel vereist inspanning op inhoudelijk, technisch en communicatie gebied. 

 

 

 

 

 
Globale uren schatting 
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 Zorgverleners - CAM-veld  

7.1. Doel 

Wanneer deel 4 is afgerond staan alle zorgsoorten goed in het AGB-register, afgezien van het 

CAM-veld. Het doel van dit deel is om de erkenningen van het CAM-veld in orde te maken.  

 

Het CAM-veld is afgerond als: 

• Alle zorgverleners-AGB-codes in het CAM-veld recht hebben op de geregistreerd kwalificaties 

op basis van de geregistreerde erkenningen. 

• De erkenningstructuur en de erkenningen die geregistreerd staan bij de zorgverleners binnen het 

CAM-veld up-to-date zijn.  

• Diploma-erkenningen zoveel mogelijk vervangen zijn door beroepsvereniging of register, zodat 

een erkenning controleerbaar is  

• Alle erkenningverleners (indien mogelijk) zijn aangesloten op ofwel het webportaal ofwel de API, 

en er zijn aanvullende afspraken met de erkenningverleners gemaakt om de erkenningen up-to-

date te houden (uitgezonderd diploma’s). 

• Alle oude erkenningen zijn beëindigd bij zorgverleners en in de codelijsten. 

• Alle betreffende documentatie compleet is. Dit betekent dat dit plan per zorgsoort is uitgewerkt 

en aangevuld en het Statusoverzicht erkenningverleners en het VSO-bord Zorg voor herkenning 

zijn bijgewerkt ten behoeve van de communicatie intern en extern.   

 

7.2. Analyse huidige situatie 

Een groot deel van de kwalificaties binnen de zorgsoort 90 en een deel in de zorgsoort 84 valt 

binnen het zogenaamde CAM-veld (Complementairy Additive Medicine oftewel Complementair 

Aanvullende therapie). Het CAM-veld is het meest veranderlijk als het aankomt op fuserende 

branche- en beroepsverenigingen. Ook zitten er heel veel gedifferentieerde partijen in dit veld met 

relatief weinig geregistreerden. Er zijn initiatieven in het aanvullende en complementaire zorgveld 

om hier meer structuur en synergie in te krijgen. Om deze ontwikkelingen de kans te geven, 

plaatsen we deze groep als laatste in dit plan.  

 

Daarbij moet ook gekeken worden of alle kwalificaties nog relevant zijn. Voorbeelden zijn 9009 en 

8409 Enzymtherapie waar alleen een diploma voor nodig is en 9008 en 8408 Moerman therapie. 

Deze laatste 2 kwalificaties hebben maar een heel klein aantal zorgverleners.  

 

7.2.1. Zorgsoort 84 Overige artsen CAM-veld  
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Naar verwachting zullen we in eerste instantie een aantal grotere erkenningverleners, die bij 

meerdere kwalificaties een erkenning voeren, benaderen en aansluiten. 

Dit betreft onder andere: 

• RBCZ 

• SGZ 

• ZHONG (NVTCG) 

• NVAZ 

• RAMG/NVAMG 

 

8401 Arts, Chiropractie 

Hier moeten nog de CCA, DCF, SCN en SNRC aangesloten worden. 

8402 Arts, musculoskeletale geneeskunde 

Hier moet nog NVAMG/RAMG aangesloten worden (komt ook voor bij 8410). 

8403 Arts/tandarts, Acupunctuur 

Hier moeten nog 8 van 15 erkenningverleners aangesloten worden. Uitgezocht moet worden in 

hoeverre deze erkenningverleners gebruikt worden in AGB en of ze nog bestaan alvorens een 

poging gedaan wordt om contact te zoeken en ze aan te sluiten.  

Het gaat om EUFOM, NBMK, NGvA, NVA, WAVAN en ZHONG. Daarnaast komen RBCZ en SGZ bij 

meerdere kwalificaties voor en zullen dus al eerder benaderd en aangesloten worden. 

Ook moet uitgezocht worden of er een andere oplossing is voor de 2 diploma-erkenningen. 

8404 Arts, Irisscopie 

Het Nederlands iriscopisten gilde zal benaderd en aangesloten worden. Daarnaast komen RBCZ en 

SGZ bij meerdere kwalificaties voor en zullen dus al eerder benaderd en aangesloten worden. 

8405 Arts, Homeopathie 

Hier moeten nog 5 van 10 erkenningverleners aangesloten worden.  

Het gaat om VHAN, NOKH en NVKH. Daarnaast komen RBCZ en SGZ bij meerdere kwalificaties voor 

en zullen dus al eerder benaderd en aangesloten worden.  

8406 Arts, Natuurgeneeskunde 

Bij deze kwalificatie is nog 1 diploma-erkenning waar we een andere oplossing voor zullen zoeken. 

9 van 62 erkenningverleners zijn al aangesloten. Daarnaast komen RBCZ, NVAZ en SGZ bij meerdere 

kwalificaties voor en zullen dus al eerder benaderd en aangesloten worden. 

Uitgezocht moet worden in hoeverre de overige erkenningverleners gebruikt worden in AGB en of 

ze nog bestaan, alvorens een poging gedaan wordt om contact te zoeken en ze aan te sluiten. 

8407 Antroposofische geneeskunde 

Bij deze kwalificatie moeten nog 9 erkenningverleners aangesloten worden. De NVAZ komt bij 

meerdere kwalificaties voor en zal dus al eerder benaderd en aangesloten worden.  

8408 Moerman therapie 

Aan te sluiten erkenningverleners: ANTTT of Moermanvereniging. 

8409 Arts, Enzymtherapie 

Bij deze kwalificatie is nu alleen een diploma-erkenning bekend. Uitgezocht moet worden of er een 

alternatief hiervoor bestaat. 

8410 Arts, Manuele geneeskunde 
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Aangesloten 4 van 11 beroepsverenigingen en registers. Daarnaast komen RBCZ,NVAZ, 

NVAMG/RAMG en SGZ bij meerdere kwalificaties voor en zullen dus al eerder benaderd en 

aangesloten worden. 

8411 Arts, Haptotherapie 

3 van 7 erkenningverleners zijn al aangesloten. Daarnaast komt RBCZ bij meerdere kwalificaties 

voor en zal dus al eerder benaderd en aangesloten worden. 

8412 Arts, Osteopathie 

1 van 4 erkenningverleners is al aangesloten. NAGO, NOF en NRO moeten nog benaderd worden.  

8414 Arts, Orthomoleculaire geneeskunde 

3 van 5 erkenningverleners zijn al aangesloten. Daarnaast komt SGZ bij meerdere kwalificaties voor 

en zal dus al eerder benaderd en aangesloten worden. Alleen met de MBOG zal nog contact 

gezocht moeten worden. 

8415 Neurale therapie 

De AVIG is al aangesloten. Er zijn geen overige erkenningverleners voor deze kwalificatie. Deze 

kwalificatie behoeft alleen een laatste controle. 

 

Veel erkenningverleners uit het CAM-veld in zorgsoort 84 komen ook in zorgsoort 90 voor.  

 

7.2.2. Zorgsoort 90 Overige therapeuten CAM-veld: 

 

• 9001 Chiropractie 

• 9002 Orthomanuele geneeskunde 

• 9003 Acupunctuur,  

• 9004 Irisscopie 

• 9005 Homeopathie,  

• 9006 Natuurgeneeskunde 

• 9007 Antroposofische geneeskunde 

• 9008 Moerman therapie (1 zorgverlener) 

• 9009 Enzymtherapie (erkenning = diploma, 3 zorgverleners) 

• 9010 Manuele geneeskunde 

• 9011 Haptonomie,  

• 9012 Osteopathie 

• 9014 Kunstzinnige therapie 

• 9016 Ortho-moleculaire geneeskunde 

• 9017 Shiatsu 

• 9021 Genezers, Overigen 

• 9022 Cranio Sacraal Therapie 

• 9023 Methode Van Dixhoorn 

• 9024 Kindertherapie 

• 9025 Vaktherapie 

• 9032 Reflexzone therapie 

• 9033 Doula (NBvD) 

• 9034 Yogadocenten (VYN) 

• 9037 Psychosociaal Zorgverlener 
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7.3. Uitvoering Deel 5: Zorgsoorten in het CAM-veld in orde maken (Feature 91670) 

Om het doel te realiseren gaan we onderstaand stappenplan volgen voor zover dit bij de 

betreffende zorgsoort van toepassing is. 

 

7.3.1. Stappenplan 

• Vermelding op de website van de zorgsoort(en) waarvoor wij bezig zijn met een kwaliteitsactie. 

• Deze melding ook doorgeven aan de betreffende erkenningverleners zodat zij hun leden op de 

hoogte kunnen brengen. 

• Codelijsten en R&C vergelijken (ook via de beheerapplicatie).  

• In onbruik geraakte erkenningen zo mogelijk bij zorgverleners vervangen door een actuele 

erkenning en vervolgens in onbruik geraakte erkenningen bij zorgverleners beëindigen. 

• In onbruik geraakte erkenning-kwalificatiecombinaties status 5 in de codelijsten geven waar dit 

nog nodig is. 

• Script maken om verouderde erkenning-ID’s en kwalificatie-ID’s een einddatum te geven in de 

codelijsten. 

• Waar nodig gesprekken voeren en RfC’s opstellen voor erkenningverleners van de betreffende 

zorgsoort volgens het proces Zorg voor Herkenning en RfC AGB19003.  

• Indien van toepassing RfC opstellen om diploma-erkenningen te beëindigen.  

• Pas nadat de RfC’s zijn goedgekeurd en uitgevoerd in een release, door naar de volgende stap. 

Het is van belang dat de erkenningverleners dan ook klaar zijn om aan te sluiten, direct nadat 

de initiële vulling gedaan is.  

• Verwerken initiële vulling (ledenlijst) volgens proces Zorg voor Herkenning en aansluiten 

erkenningverleners. 

• Indien van toepassing (bv. voor diploma) brief opstellen voor zorgverleners met vraag om 

opsturen ontbrekende erkenning voor zover die niet via LRZa of een erkenningverlener te 

achterhalen is. 

• Indien van toepassing de uit deze actie ontvangen erkenningen toevoegen aan betreffende 

AGB-codes 

• Controleren of alle zorgverlener-AGB-codes in de zorgsoort recht hebben op de geregistreerde 

kwalificaties op basis van de geregistreerde erkenningen. 

• Bij gebrek aan de juiste erkenningen worden kwalificaties en zo nodig AGB-codes afgesloten.  

 

7.4. Vereisten en benodigdheden 

7.4.1. Functionele vereisten 

• Voordat we met het CAM-veld aan de slag kunnen, willen we goed in kaart hebben wat er wel 

en niet relevant is en hoe de kwalificaties samenhangen met de prestatiecodes. Dat stelt ons in 

staat om het CAM-veld zo geordend en efficiënt mogelijk aan te sluiten.  

• Zie 3.4.1. 
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7.4.2. Technische vereisten 

• Zie 3.4.2. 

 

7.4.3. Communicatie 

• Bij de start van een kwaliteitsactie van een zorgsoort zullen wij hierover een melding plaatsen op 

vektis.nl. Deze melding zullen wij indien mogelijk ook doen bij de betreffende erkenningverleners 

zodat zij hun leden op de hoogte kunnen brengen. 

• Updates met betrekking tot de kwaliteitsactie zullen ook op Vektis.nl vermeld worden.  

• Ten behoeve van de communicatie naar al onze stakeholders, willen wij op vektis.nl de 

mogelijkheid creëren je aan te melden voor een automatische melding bij berichtgeving 

rondom de kwaliteitsacties in het AGB-register.  

• Er is een presentatie gegeven aan externe backlog, de Vektis servicedesk en andere interne 

stakeholders. 

 

  

7.5. Samenvatting 

7.5.1. Kwalificaties en zorgsoorten die zijn afgerond 

 

 

7.5.2. Inschatting effort 

Dit onderdeel vereist inspanning op inhoudelijk, technisch en communicatie gebied. 

 

 

 

 

 
Globale uren schatting 

 

 

 

 

7.5.3. Feature en userstories (nog niet compleet) 

Feature  Deel 4: Zorgverleners CAM-veld   

US 144310 Fase 2: RFC AGBnnnnn Kwalificatie 8403 

Diploma-erkenningen afschaffen 
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 Zorgverleners- Optionele 

erkenningen  

8.1. Doel 

8.2. Analyse huidige situatie 

8.3. Uitvoering Deel 6: Zorgverleners optionele en overige erkenningen in orde 

maken (Feature 91671) 

8.4. Vereisten en benodigdheden 

8.4.1. Functionele vereisten 

8.4.2. Technische vereisten 

Om het doel te halen zijn de volgende technische aanpassingen vereist: 

 

8.5. Communicatie  

8.6. Inschatting effort 

Dit onderdeel vereist inspanning op inhoudelijk, technisch en communicatie gebied. 

 

 

 

 

 
Globale uren schatting 
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 Ondernemingen en vestigingen- 

Overige erkenningen 

9.1. Doel 

Voor ondernemingen en vestigingen is de belangrijkste erkenning de registratie in het 

handelsregister. Deze erkenning is in deel 1 van het plan opgenomen. Naast het handelsregister zijn 

er ook andere erkenningen verplicht bij bepaalde zorgsoorten en kwalificaties. Het doel van dit 

deel van het plan is om ook die erkenningenverleners zoveel mogelijk aan te sluiten zodat alle 

onderneming-AGB-codes recht hebben op de geregistreerde kwalificaties op basis van de 

geregistreerde erkenningen.  

9.2. Analyse huidige situatie 

SEMH, voor leveranciers hulpmiddelen, wil graag aansluiten op de API.  

9.3. Uitvoering Deel 8: Ondernemingen en vestigingen- Overige erkenningen 

(Feature 98571) 

9.4. Vereisten en benodigdheden 

9.4.1. Functionele vereisten 

9.4.2. Technische vereisten 

Om het doel te halen zijn de volgende technische aanpassingen vereist: 

De huidige tooling is nog niet gereed om erkenningverleners bij ondernemingen aan te sluiten, 

omdat deze alleen nog voor zorgverleners-AGB-codes in gebruik is. Dit zal aangepast moeten 

worden zodat ook onderneming-AGB-codes ermee aangepast kunnen worden.  

 

9.5. Communicatie  

9.6. Inschatting effort 

Dit onderdeel vereist inspanning op inhoudelijk, technisch en communicatie gebied. 
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Globale uren schatting 
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 Wijzigingen na uitfaseren FAGBU 

10.1. Doel 

In het AGB-register zijn een aantal beheer afspraken gemaakt ten behoeve van de FAGBU. Een 

aantal van deze afspraken zorgen er voor dat de registratie van AGB-codes onvolledig is. Het doel 

van dit hoofdstuk is om deze afspraken in kaart te brengen zodat de AGB-codes na het uitfaseren 

van de FAGBU compleet gemaakt kunnen worden.  

 

Voor het automatiseren van het toevoegen en beëindigen van kwalificaties is dit een 

noodzakelijke stap. Totdat de AGB-codes zijn aangevuld met de basiskwalificaties, bestaat met het 

automatiseren van het beëindigen van de kwalificaties namelijk een grote kans dat wij onterecht 

AGB-codes afsluiten. Voor het toevoegen van nieuwe kwalificaties is het extra complex als 

daarmee andere kwalificaties beëindigd dienen te worden.  

 

10.2. Zorgsoort 01 Huisartsen 

10.2.1. Huidige werkafspraak 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer een huisarts apotheekhoudend is, krijgt hij of zij 0110 als kwalificatie. 0101 dient afgesloten 

te worden omdat er voor de FAGBU geen combinatieverbijzondering is van 0101 en 0110.  

 

10.2.2. Na de FAGBU 

Zal de benaming van 0101 aangepast worden naar Huisarts. Daarna is het niet meer nodig om bij 

het toevoegen van kwalificatie 0110, kwalificatie 0101 af te sluiten. Hierdoor kan, bij beëindiging 

van een verplichte erkenning hiervoor, kwalificatie 0110 geautomatiseerd afgesloten worden 

zonder dat de huisarts zijn of haar AGB-code verliest.  

 

10.3. Zorgsoort 03 Medisch specialisten 

10.3.1. Huidige werkafspraak 

0101 

Huisarts, Niet apotheekhoudend 

0102 

Huisarts, Medicatie beoordeling Chronisch UR geneesmiddelen gebruik 

0110 

Huisarts, Apotheekhoudend 
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Vanwege het grote aantal specialisaties in deze zorgsoort, is er voor gekozen om geen 

verbijzonderingen te maken voor de FAGBU. Om problemen met de uitlevering te voorkomen, is 

het onmogelijk gemaakt om meerdere specialisaties in 1 AGB-code in zorgsoort 03 te registeren. 

Wanneer een medisch specialist meerdere specialisaties heeft, dient hij of zij per specialisatie een 

AGB-code aan te vragen.  

 

10.3.2. Na de FAGBU 

Zullen wij het technisch weer mogelijk maken om meerdere kwalificaties te registreren bij AGB-

codes in zorgsoort 03. De zorgverleners met meerdere AGB-codes in zorgsoort 03 zullen wij 

aanschrijven en vragen welke AGB-code ze willen behouden. Op deze AGB-codes zullen wij alle 

kwalificaties vastleggen, de andere AGB-code zal worden beëindigd.  

10.4. Zorgsoort 84 Overige artsen 

10.4.1.  Huidige werkafspraak 

Vanwege het grote aantal kwalificaties in deze zorgsoort, is er voor gekozen om geen 

verbijzonderingen te maken voor de FAGBU. Om die reden wordt de kwalificatie ‘basisarts’ 

beëindigd zodra de arts een specialisatie behaald heeft. Het is in deze zorgsoort wel mogelijk om 

meerdere kwalificaties te registreren, maar omdat dit problemen geeft in de uitlevering van de 

FAGBU is dit niet wenselijk.  

 

10.4.2. Na de FAGBU 

Zullen wij de kwalificatie ‘basisarts’ weer actief zetten/toevoegen bij alle zorgverleners in deze 

zorgsoort die de BIG erkenning ‘arts’ hebben. 
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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 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 in de meeste gevallen is de AGB-code van de 

vestiging een 71-code, die niet openbaar zichtbaar is en ook niet gebruikt wordt in het huidige 

declaratieverkeer.  

• Erkenning  

De registratie van het bewijs van bevoegdheid, zoals het lidmaatschap bij een branche- of 

beroepsvereniging.  

• Erkenningverlener  

De erkenningverlener is de branche- of beroepsvereniging of het (kwaliteits)register op basis 

waarvan de erkenning in het AGB-register geregistreerd wordt. Het is in feite de bron van de 

erkenning 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. 

• Business rule 

Een business rule is een regel die is afgesproken waaraan de gegevens in het AGB-register 

zouden moeten voldoen. 

• User story (US) 

Een user story is de registratie van een deel van het project dat gedaan moet worden. Dit 

wordt in de SCRUM-methode opgeschreven. 

• Effort 

De effort is de verwachte tijd die er nodig is om een onderdeel af te ronden. 

• RFC 

https://www.vektis.nl/uploads/AGB/AGB%20Registratie%20%26%20Controle.pdf
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Een RFC is een wijzigingsverzoek voor de manier waarop dingen in het AGB-register 

geregistreerd worden. Zie voor meer informatie wijzigingen standaarden en 

referentieproducten. 

• LRZa 

LRZA is een koppeling tussen verschillende partijen waarmee de gegevens in het AGB-register 

geüpdatet worden aan de hand van de gegevens uit het KvK-register en het BIG-register.  

 

 

 

https://www.vektis.nl/support/wijzigingen-standaarden-en-referentieproducten?searchterms=wijzigen&source=typeahead
https://www.vektis.nl/support/wijzigingen-standaarden-en-referentieproducten?searchterms=wijzigen&source=typeahead
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