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AGB-code 
 
Wat is een AGB-code? 
Het Algemeen Gegevens Beheer (AGB) is een registratie van zorgaanbiedergegevens ten behoeve van het 
elektronische declaratie- en communicatieverkeer tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Op basis van deze 
gegevens kunnen zorgaanbieders worden geïdentificeerd en kan geleverde zorg aan patiënten/cliënten worden 
gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Vektis beheert het AGB-register en geeft de AGB-code uit. 
 
Waarvoor wordt een AGB-code gebruikt? 
Aan de zorgpartijen wordt door Vektis een unieke code toegekend, de AGB-code. Met deze code kunnen 
zorgpartijen worden geïdentificeerd. Het AGB-register wordt in diverse zorgprocessen als identificatiebron 
gebruikt. Daarnaast wordt het gebruikt ter ondersteuning van het elektronisch uitwisselen van informatie 
tussen zorgpartijen.  AGB is ter ondersteuning van onder andere de onderstaande bedrijfsprocessen:  

o Zorginkoop;  
o Zorgtoewijzing (machtigen, indicatiestelling); 
o Declaratieverwerking;  
o Gidsen (Informatieverstrekking zoals openingstijden, webadressen, enzovoort en zorgbemiddeling; 

voor verzekerden); 
o Ondersteunend voor (schade analyses) in zorgprocessen op basis van AGB-codes. 

Via een AGB-code kan de zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren van welke zorgverlener de declaratie 
afkomstig is en of de gegevens kloppen. Een correcte registratie in het AGB-register is van belang voor een 
snelle afhandeling van de declaraties bij de zorgverzekeraars.  
 
AGB-code voor optometrie? 
Sinds november 2013 is het voor optometristen mogelijk om een AGB-code aan te vragen. De optometrist 
ontvangt een AGB-code beginnend met '44'. De AGB-code kan worden gekoppeld aan ondernemingen. Voor 
optometristen werkzaam in een ziekenhuis, huisartsenpraktijk, zelfstandig behandelcentrum, in een optiekzaak 
of met een eigen onderneming is registratie geen probleem. 

 
 
Aanvragen AGB-code? 
Zorgpartijen (ondernemingen, vestigingen en zorgverleners) kunnen zelf een AGB-code aanvragen met behulp 
van de formulieren op de website van AGB-code (www.agbcode.nl). Vermeld hierbij de zorgsoort  (44 
optometristen) en/of  kwalificatiecode (4400 optometristen). 
 
Aanvullende informatie?  
Voor aanvullende informatie lees het document ‘Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register’. In het 
document waar deze link naar verwijst, staan o.a. de criteria voor het toewijzen van kwalificaties en de 
daarvoor benodigde erkenningen vanuit Vektis. In hoofdstuk 3 staat beschreven hoe je een AGB-code kunt 
aanvragen en welke procedures je hierbij dient te volgen. Hoofdstuk 4 beschrijft de criteria voor registratie van 
ondernemingen (optometristen, blz 60), en in hoofdstuk 5 staan de criteria voor registratie zorgverleners 
(optometristen en orthoptisten, blz 109). 

http://www.agbcode.nl/
https://www.agbcode.nl/Bestanden/PDF/AGB_beheer_en_onderhoud.pdf

