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Bronvermelding
Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op
eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau voor de Statistiek (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 microdata@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 Centraal Bureau voor de
Statistiek betreffende Productiestatistiek Zorgpraktijken.”
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: microdata@cbs.nl.“
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Beschikbare bestand(en):
PS_ZORGPRAKTIJKEN2014V2.
In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


Vanaf 2010 zijn gegevens over de praktijken van psychotherapeuten en gezondheidszorg
(GZ)-psychologen toegevoegd.



Uitsluitend de combinatie van RINPERSOON met RINPERSOONS ‘R’ of ‘E’
identificeert een persoon.



De
koppelsleutel
voor
bedrijfsidentificatienummer).



In de bestanden zijn zowel gegevens over personen als over bedrijven (bij een gevulde
variabele BE_ID) opgenomen.



Wanneer een zorgverlener meerdere bedrijven heeft, zijn de resultaten bij elkaar
opgeteld. Aan de variabele aantal-aangiften is te zien om hoeveel bedrijven het gaat.
Wanneer deze variabele de waarde -1 heeft, betekent het dat een of meerdere aangiften
van deze persoon niet bruikbaar waren.



De variabele PROVINCIE, gevuld vanaf 2008, wordt alleen gebruikt voor de ophoging
bij de fysiotherapeuten en oefentherapeuten en ontbreken daarom bij de andere
zorgverleners.



Door sommatie van de resultaten per SBI-klasse en vermenigvuldiging met de variabele
ophoogfactor kunnen de resultaten uit de Statlinetabel worden gereproduceerd.



De gegevens van de Huisartsendienstenstructuren (HDS) zijn samengevoegd tot een
record met BE_ID-waarde 9.



Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden
te raadplegen. Deze staan bij Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema
Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.



Zie de Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken.
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1. Inleiding
Het team Microdataservices van CBS 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
“Productiestatistiek Zorgpraktijken”.
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 inhoud van de bestanden
Beschrijving microdatabestand(en)

Deze dataset bevat informatie over de verlies- en winstrekening van bedrijven (praktijken)
van zorgverleners. Per beroepsgroep bestaat de populatie uit alle zelfstandige ondernemers in
de zorg, waarvan de bedrijven als benadering fungeren van de betreffende bedrijfsklasse
zoals onderscheiden in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.
Beschrijving van de populatie

Bedrijfseenheden.
Methodologie

Het onderzoek is een analyse van de belastingaangiften van alle bedrijven van ondernemers
in de zorg. De fiscale data wordt gekoppeld aan de populatie uit registerdata van
beroepsgroepen en van zelfstandigen. Voor ontbrekende data wordt de data opgehoogd.
Procesverloop

Het aantal aangiften van bedrijven van zorgverleners wordt gesommeerd per zorgverlener.
Wanneer een van de aangiften onbruikbare informatie bevat wordt het aantal aangiften
weergegeven als -1. Bedrijven die niet aan een persoon kunnen worden gekoppeld, doordat
de DGA geen zorgverlener is, worden apart aan de populatie toegevoegd.
Korte onderzoeksbeschrijving

De populatie bestaat uit alle zelfstandige ondernemers in de zorg. Zie voor meer informatie
de onderzoeksbeschrijving Praktijken van zorgverleners.
Gegevens op Statline

De cijfers zijn onder andere gepubliceerd in de statlinetabel: Praktijken van zorgverleners;
financiën.
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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
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Naam
rinpersoons
RINPersoon
be id
jaar
sbi08
aantal aangiften
zorgverlener met bv
starter
apotheekhoudend
provincie
ophoogfactor
r1
r2
r5
r6
r7
r8
r9
r10
r11
r12
r13
r14
r15
r16
f1
f2
f3
br1
br2
br3
rr
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A1
A9
F11
F4
F5
F3
F1
F1
F1
A2
F8.4
F9
F9
F9
F9
F9
F9
F9
F9
F9
F9
F9
F9
F9
F9
F9
F9
F9
F9
F9
F9
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

Label

E

RINPersoon NIET IN GBA, ENQUETE NR

G

RINPersoon NIET IN GBA, GEEN SOFINR

R

RINPersoon WEL IN GBA

RINPersoon

Record identification number.
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.
Toelichting bij het gebruik
Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek
natuurlijk persoon.
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be_id

Bedrijfseenheid-id.
Definitie
Dit nummer identificeert een bedrijfseenheid. Het is een betekenis- en dimensieloos
nummer.
Jaar

Verslagjaar (jaar).
Definitie
De periode waarop de gegevens betrekking hebben.
Toelichting bij de definitie
Het verslagjaar wordt ook wel statistiekjaar genoemd.
sbi08

SBI-code voor economische activiteit.
Definitie
Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008.
Toelichting bij de definitie
In de toelichting bij de contextvariabele staat welke versie in dat specifieke geval gebruikt is.
aantal_aangiften

Aantal bedrijven waarvoor aangifte is gedaan (1).
Definitie
Het aantal bedrijven waarvoor aangifte is gedaan.
zorgverlener_met_bv

Is de zorgverlener Directeur groot-aandeelhouder (DGA) van een BV (0 of 1).
Definitie
Is de zorgverlener DGA van een BV.
Codelijst
Waarde
0
1
starter

Label
zorgverlener is geen directeur/grootaandeelhouder van een besloten
zorgverlener
vennootschapis directeur/grootaandeelhouder van een besloten
vennootschap

Beginnend ondernemer (0 of 1).
Definitie
Is de zorgverlener een beginnend ondernemer.
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Codelijst
Waarde
0
1

Label
zorgverlener is geen startende ondernemer in het verslagjaar
zorgverlener is een startende ondernemer in het verslagjaar

apotheekhoudend

Is de huisarts apotheekhoudend (0 of 1).
Codelijst
Waarde
0
1

Label
de huisarts is niet apotheekhoudend
de huisarts is apotheekhoudend

provincie

Provincie van het praktijkadres.
Definitie
Bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied.
Codelijst
Waarde
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
99

Label
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Buitenland

Ophoogfactor

Definitie
Ophoogfactor.
Toelichting bij het gebruik
Voor het bepalen van de ophoogfactor wordt de populatie verdeeld over de combinatie van
twee populatiekenmerken, bijvoorbeeld de zorgverlener heeft een BV en is starter of de
zorgverlener heeft geen BV en is ook geen starter. Aldus ontstaan verschillende categorieën.
De ophoogfactor wordt berekend door het totaal aantal zorgverleners per categorie te delen
door het aantal zorgverleners waarvan geldige informatie beschikbaar is. Wanneer er 40
Friese oefentherapeuten zijn met een BV en van 30 van hen is informatie beschikbaar dan
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krijgen zij de ophoogfactor (40/30=) 1,33. De 10 oefentherapeuten zonder gegevens krijgen
de ophoogfactor 0.
Per beroepsgroep gelden de volgende populatiekenmerken:
Huisartsen; apotheekhoudend en starter
Tandartsen; zorgverlener_met_BV en starter
Orthodontisten; zorgverlener_met_BV en starter
Verloskundigen; zorgverlener_met_BV en starter
Fysiotherapeuten; zorgverlener_met_BV en provincie
Oefentherapeuten; zorgverlener_met_BV en provincie
r1

Bedrijfsopbrengsten (1 euro).
Definitie
De totale opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, in dit geval de verkopen van
goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadwijzigingen, geactiveerde productie
voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
r2

Netto omzet (1 euro).
Definitie
Totaal van de omzet (exclusief BTW) uit alle activiteiten exclusief doorberekende
vrachtkosten.
r5

Overige bedrijfsopbrengsten (1 euro).
Definitie
De som van de voorraadwijzigingen van gereed product, goederen in bewerking en
onderhanden werk, investeringen in eigen beheer (geactiveerde kosten), ontvangen subsidies
en ontvangen schade-uitkeringen.
r6

Ontvangen restituties en subsidies (1 euro).
Definitie
Exportrestituties ingevolge EG regeling, overige restituties en subsidies ingevolge EG
regeling, exportsubsidies en loonkostensubsidies.
Toelichting bij de definitie
Hieronder vallen alle ontvangen prijsverlagende subsidies en restituties van overheden en
van de EU. Hier worden ook de Monetair Compenserende Bedragen (MCB's) en
loonkostensubsidies opgegeven.
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r7

Overige opbrengsten (1 euro).
Definitie
De definitie van deze variabele kan per vragenlijst verschillen, omdat het een n.e.g.-post is
(niet elders genoemd).
r8

Bedrijfslasten (1 euro).
Definitie
De som van inkoopwaarde van de omzet (INKWRDE100000), personele kosten
(PERSLST100000) en overige bedrijfslasten (BEDRLST340900) en afschrijvingen op vaste
activa (AFSCHRG110000).
r9

Totaal arbeidskosten; loon, sociale lasten en pensioenlasten (1 euro).
Definitie
Totaal van de bruto lonen en salarissen van werknemers en de ten laste van de werkgevers
komende sociale lasten en pensioenpremies, exclusief privéopbouw zoals lijfrente en
koopsom.
r10

Bruto lonen en salarissen (1 euro).
Definitie
Bruto lonen en salarissen (inclusief doorbetalingen), minus de ontvangen ziekengelden. Deze
post heeft betrekking op alle personeel dat voorkomt in de loon- en salarisadministratie,
ongeacht het aantal gewerkte uren.
r11

Pensioenlasten en sociale lasten (1 euro).
Definitie
Werkgeversaandeel pensioenlasten, sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
r12

Afschrijvingen op vaste activa (1 euro).
r13

Overige bedrijfslasten (1 euro).
Definitie
Bedrijfslasten exclusief personeelskosten (PERSLST100000), directe kosten van de omzet
(INKWRDE100000) en afschrijvingen (AFSCHRG110000).
Toelichting bij de definitie
Volgens definitie 2006
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r14

Overige personeelskosten (1 euro).
Definitie
Kosten zoals werkgeversbijdragen in de exploitatiekosten van de kantine, uitgaven voor
wervingsacties, uitgaven voor algemeen beschikbaar te stellen bedrijfskleding (voorzover
redelijkerwijs niet buiten de werksfeer gedragen), jubilea, personeelsfeestjes, -uitstapjes.
r15

Overige bedrijfslasten (1 euro).
Definitie
Bedrijfslasten exclusief personeelskosten (PERSLST100000), directe kosten van de omzet
(INKWRDE100000) en afschrijvingen (AFSCHRG110000).
Toelichting bij de definitie
Volgens definitie 2006.
r16

Bedrijfsresultaat (1 euro).
Definitie
Het saldo van het bruto bedrijfsresultaat plus investeringspremies minus beloningen aan
werknemers, afschrijvingen vaste activa en overige bedrijfskosten.
f1

Financiële baten (1 euro).
Definitie
De baten bestaan uit rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten.
f2

Financiële lasten (1 euro).
Definitie
De lasten omvatten de rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en
het verlies op beleggingen.
f3

Financieel resultaat (1 euro).
br1

Buitengewone baten (1 euro).
Definitie
Buitengewone baten omvatten baten die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
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br2

Buitengewone lasten (1 euro).
Definitie
Buitengewone lasten omvatten lasten die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
br3

Saldo van buitengewone baten en lasten (1 euro).
Definitie
Saldo buitengewone baten en lasten exclusief het saldo van boekwinsten en verliezen.
rr

Resultaat voor belastingen (1 euro).
Definitie
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, de mutatie voorzieningen en het
saldo buitengewone baten/lasten.

documentatie PS_Zorgpraktijken

15

Microdataservices
Versiegeschiedenis
Bestandsnaam

Reden

130417 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2005V1
130417 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2006V1
130417 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2007V1
130417 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2008V1
130417 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2009V1
130417 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2010V1
140703 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2005V2
140703 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2006V2
140703 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2007V2
140703 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2008V2
140703 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2009V2
140703 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2010V2
140703 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2011V1
141111 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2010V3
141111 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2011V2
141111 PS_ZORGPRAKTIJKEN 2012V1
PS_ZORGPRAKTIJKEN 2012V2
PS_ZORGPRAKTIJKEN 2013V1
PS_ZORGPRAKTIJKEN 2013V2
PS_ZORGPRAKTIJKEN 2014V1
PS_ZORGPRAKTIJKEN2014V2

Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing, voorlopig
Verbeterde gegevens
Verbeterde gegevens
Verbeterde gegevens
Verbeterde gegevens
Verbeterde gegevens
Nader voorlopig
Eerste plaatsing, voorlopig
Definitieve gegevens
Definitieve gegevens
Voorlopige gegevens
Definitieve gegevens
Voorlopige gegevens
Definitieve gegevens
Voorlopige gegevens
Definitieve gegevens
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