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Reactie Vektis bericht Kwakzalverij.nl  
 
Op 14 november 2011verscheen er op de website www.kwakzalverij.nl een bericht  van Dr. J.W. Nienhuys 
waarin hij zijn zorg uitspreekt over de juistheid van de gegevens in het systeem Algemeen Beheer 
Zorgverleners (AGB) van Vektis, Informatiecentrum voor de zorg. 
 
 Het AGB-register kent circa 150.000 geregistreerde zorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk 
voor het aanleveren van aanvragen en mutaties. De controle, verwerking en uitgifte van de codes gebeurt door 
Vektis aan de hand van registers zoals het BIG register. Koppeling van een zorgverlener aan een zorgpraktijk 
of zorginstelling is uitsluitend mogelijk door een aanvraag van de onderneming. Hiervoor is altijd de 
handtekening van de praktijkeigenaar of gemachtigde nodig. De zorgverlener kan zichzelf alleen koppelen aan 
een praktijk als hijzelf ook de praktijkeigenaar is. Doordat mutaties niet altijd tijdig of soms zelfs helemaal niet 
worden aangeleverd, zal er altijd sprake zijn van enige vervuiling. 
 
Binnen het project Modernisering AGB is Vektis in overleg met BIG om de koppeling tot stand te brengen  voor 
de real time koppeling van AGB aan het BIG-register.  Hierdoor zijn mutaties en schorsingen  direct 
beschikbaar en wordt de kans op onjuiste informatie aanzienlijk verkleind. Naar verwachting is de koppeling 
begin volgend jaar gerealiseerd. 
 
 
 Huidige situatie 
In afstemming met de zorgverzekeraars zijn er afspraken gemaakt inzake de criteria rondom uitgifte van de 
AGB-code en de wijzigingen van gegevens in het AGB-register. Bij de aanvraag en bij wijzigingen voor een 
AGB-code wordt er per beroepsgroep/zorgsoort nagegaan of de betreffende zorgverlener, praktijk of instelling 
in aanmerking komt voor een AGB-code. Het door de zorgverlener opgegeven BIG-registratienummer in de 
aanvraag wordt door Vektis gecontroleerd met het BIG-register. Naast controle van de BIG-registratie is er ook 
controle via de  kwaliteitsregisters van bijvoorbeeld het KNGF, via ledenlijsten van meer dan 200 
beroepsverenigingen, zoals bijvoorbeeld ANBOS en door middel van meegestuurde  diploma's. Is de 
aanvraag correct dan wordt de AGB-code toegekend danwel de wijziging doorgevoerd.  De zorgaanbieder is 
zelf verantwoordelijk voor de aanvragen en de wijzigingen 
 
 
 
AGB Modernisering 
Om zorgverleners en zorgpartijen (instellingen, praktijken) te ondersteunen in het actueel houden van de 
gegevens in het AGB-register worden koppelingen gelegd met bronbestanden zoals het KvK en het BIG 
register. Deze koppelingen zorgen voor periodieke updates in het AGB register en dragen bij aan het verder 
optimaliseren van de controles in het declaratieproces. 
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Ook periodieke controles op basis van andere kwaliteitsregisters en ledenlijsten van beroepsverenigingen 
gaan worden uitgevoerd, zodat alleen geldige kwalificaties en erkenningen bij een zorgverlener, praktijk en 
instelling in AGB geregistreerd staan.De implementatie van het gemoderniseerde AGB start in januari nadat de 
bouw is afgerond.  
 
Hebt u nog vragen of hebt u nog behoefte aan een toelichting, dan ben ik bereikbaar op telefoonnummer 030 
69 88 417 of per e-mail: m.verhoef@vektis.nl. 
  
Met vriendelijke groet. 
 
M.H. Verhoef-Groenveld 
Manager Communicatie 
Vektis 
 


