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Bronvermelding
Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op
eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de niet–openbare
microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en
wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie cvb@cbs.nl. Dat wordt
als volgt geformuleerd:
“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling,
c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor
de Statistiek betreffende Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen.”
Engelse versie
“Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party]
using non-public microdata from Statistics Netherlands.”
“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific
research. For further information: cvb@cbs.nl.“
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Beschikbare bestand(en):
140512 GEBZZVTAB2009 t/m 2012V2;
GEBZZVTAB 2013V2;
GEBZZVTAB 2014V1.
In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen, referentiebestanden en codelijsten
zijn voor de Remote Access en Onsite gebruikers te vinden in:
\8_Utilities\Code_Listings\SSBcodelijsten
\8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden
\8_Utilities\Code_Listings\SSBtoelichtingen
\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen.
In verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze mappen maandelijks
geactualiseerd.



Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden
te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek onder de
thema’s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze
bestanden geldt de gebruikelijke procedure.



Zie Dataverzameling voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden.
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1. Inleiding
Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare
microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor
statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van
“Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen”.
Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening,
methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.
In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen
alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden
Onderwerp microdatabestand(en)

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).
Beschrijving

In dit bestand zijn de gegevens opgenomen van alle personen van 18 jaar of ouder die in het
zorgjaar zorg zonder verblijf hebben ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of de Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning) komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden.
Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg
die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan
huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een
handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig
hebben. De gebruikte zorg zonder verblijf omvat de zorg in natura waarvoor een eigen
bijdrage betaald moet worden, zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de
kosten voor rekening van de Wmo en/of de AWBZ komen. - Wmo-gefinancierde zorg
zonder verblijf omvat de functie huishoudelijke verzorging. - AWBZ-gefinancierde zorg
zonder verblijf omvat de functies begeleiding (beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke
verzorging en verpleging.
Logeeropvang in een instelling met de indicatie kort verblijf is niet opgenomen onder het
gebruik van zorg zonder verblijf, maar valt onder het gebruik van zorg met verblijf. Personen
onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.
Het jaar waarin zorg wordt geleverd, het zorgjaar, wijkt af van het kalenderjaar. Een zorgjaar
loopt altijd van maandag tot en met zondag en bestaat uit 13 periodes van 4 weken. Eens in
de 5 jaar bestaat een zorgjaar uit 12 periodes van 4 weken en 1 periode van 5 weken.
Het bestand bevat per persoon en per zorgperiode de omvang van de zorg per functie
(huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding individueel
en begeleiding groep) dat werd ontvangen. Dit bestand bevat alleen zorg van personen die
ooit in de Gemeentelijke Basisadministratie personen (GBA) hebben gestaan of er nog steeds
staan.
Beschrijving van de populatie

Personen van 18 jaar of ouder die zorg zonder verblijf in natura hebben ontvangen waarvan
de kosten voor rekening van de AWBZ of Wmo komen en waarvoor een eigen bijdrage
betaald moet worden. Het gaat om personen die ooit in de GBA hebben gestaan of staan.
Procesverloop

Dit bestand is gebaseerd op de registratie van Het CAK. Alvorens tot publicatie over te gaan
moet via de sateliet Gezondheid en Zorg van het CBS toestemming gevraagd worden aan
Het CAK. Informatie over de functie begeleiding individueel en begeleiding groep zijn
beschikbaar vanaf 03-01-2011.
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3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.
VolgNr
1
2
3
4
5
6
7
8

Naam
RINPERSOONS
RINPERSOON
ZZVPERIODE
HVMIN
PVMIN
VPMIN
BGIMIN
BGGDAGDEEL

Formaat
A1
A9
A2
F6
F6
F6
F6
F9
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Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.
RINPERSOONS

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon.
Definitie
Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan
uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.
Toelichting bij de definitie
In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA).
Codelijst
Waarde
R

Label
RINPERSOON WEL IN GBA

RINPERSOON

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon.
Definitie
Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos
nummer.
Toelichting bij de definitie
In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Omdat het A-nummer zeer identificerend is,
wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen
gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het
RinPersoon. Rin staat voor Record identification number. Door de aan een RINPERSOON
gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk
onmogelijk om een RinPersoon aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van
een A-nummer naar een RinPersoon geschiedt door het CBS.
ZZVPERIODE

Definitie
Periode van 4 weken waarin zorg zonder verblijf geleverd is.
Toelichting bij de definitie
Een zorgjaar loopt altijd van maandag tot en met zondag en bestaat uit 13 zorgperiodes van 4
weken. Eens in de 5 jaar bestaat een zorgjaar uit 12 zorgperiodes van 4 weken en 1
zorgperiode van 5 weken. Een zorgjaar wijkt dus af van een kalenderjaar.
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Codelijst
Waarde
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Label
20120102
20120130
20120227
20120326
20120423
20120521
20120618
20120716
20120813
20120910
20121008
20121105
20121203

HVMIN

Aantal minuten huishoudelijke verzorging.
Definitie
Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder huishoudelijke verzorging heeft
ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de Wmo komen en waarvoor een eigen
bijdrage betaald moet worden.
Toelichting bij de definitie
Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder in de onderliggende zorgperiode
zorg zonder verblijf in de vorm van huishoudelijke verzorging heeft ontvangen waarvan de
kosten voor rekening van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) komen en
waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Huishoudelijke verzorging omvat
huishoudelijke werkzaamheden zoals stof afnemen, afwassen, opruimen en
maaltijdbereiding.
PVMIN

Aantal minuten persoonlijke verzorging.
Definitie
Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder persoonlijke verzorging heeft
ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen en waarvoor een eigen
bijdrage betaald moet worden.
Toelichting bij de definitie
Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder in de onderliggende zorgperiode
zorg zonder verblijf in de vorm van persoonlijke verzorging heeft ontvangen waarvan de
kosten voor rekening van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen en
waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Persoonlijke verzorging omvat hulp bij
het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het
doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging
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behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een
bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.
VPMIN

Aantal minuten verpleging.
Definitie
Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder verpleging heeft ontvangen waarvan
de kosten voor rekening van de AWBZ komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet
worden.
Toelichting bij de definitie
Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder in de onderliggende zorgperiode
zorg zonder verblijf in de vorm van verpleging heeft ontvangen waarvan de kosten voor
rekening van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen en waarvoor een
eigen bijdrage betaald moet worden. Verpleging omvat verpleegkundige handelingen in
opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt
zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van
medicijnen en het geven van injecties.
BGIMIN

Aantal minuten begeleiding individueel.
Definitie
Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder begeleiding individueel heeft
ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen en waarvoor een eigen
bijdrage betaald moet worden.
Toelichting bij de definitie
Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder in de onderliggende zorgperiode
zorg zonder verblijf in de vorm van begeleiding individueel heeft ontvangen waarvan de
kosten voor rekening van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen en
waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Begeleiding individueel omvat
individuele hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven.
BGGDAGDEEL

Aantal dagdelen begeleiding groep.
Definitie
Het aantal dagdelen dat een persoon van 18 jaar of ouder begeleiding groep heeft ontvangen
waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen en waarvoor een eigen bijdrage
betaald moet worden.
Toelichting bij de definitie
Het aantal dagdelen dat een persoon van 18 jaar of ouder in de onderliggende zorgperiode
zorg zonder verblijf in de vorm van begeleiding groep heeft ontvangen waarvan de kosten
voor rekening van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen en waarvoor
een eigen bijdrage betaald moet worden. Begeleiding groep omvat hulp in groepsverband bij
het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven.
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Versiegeschiedenis
Bestandsnaam

Reden

140131 GEBZZVTAB2009V1

Eerste plaatsing

140131 GEBZZVTAB2010V1

Eerste plaatsing

140131 GEBZZVTAB2011V1

Eerste plaatsing

140131 GEBZZVTAB2012V1

Eerste plaatsing

140512 GEBZZVTAB2009V2

Aanpassing BGGdagdeel

140512 GEBZZVTAB2010V2

Aanpassing BGGdagdeel

140512 GEBZZVTAB2011V2

Aanpassing BGGdagdeel

140512 GEBZZVTAB2012V2

Aanpassing BGGdagdeel

GEBZZVTAB 2013V1

Eerste plaatsing

GEBZZVTAB 2014V1

Eerste plaatsing

GEBZZVTAB 2013V2

Definitieve versie. Toevoeging van personen die deelnamen
aan Experimenten Regelarme Instellingen (ERAI).
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