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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het 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 het Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende Personen die gebruik hebben gemaakt van bijdrageplichtige Wmo-

maatwerkvoorzieningen.” 

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. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2015 t/m 2019. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 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 Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het 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 

“Personen die gebruik hebben gemaakt van bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen”. 

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.  

  

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud 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 gebruik hebben gemaakt van Wmo-maatwerkvoorzieningen waarvan de kosten voor 

komen rekening van de Wmo-2015 (Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015) en waarvoor 

een eigen bijdrage betaald moet worden. Deze zorg is geregistreerd door het Centraal 

Administratiekantoor (het CAK). 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 omvat de zorg in natura en 

persoonsgebonden budgetten waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, waarvan de 

kosten voor rekening van de Wmo komen. - Wmo-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat 

de functie huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, begeleiding en hulpmiddelen 

en voorzieningen. Logeeropvang in een instelling met de indicatie kort verblijf is ook 

opgenomen onder het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen. Wmo-gefinancierde zorg 

met verblijf omvat opvang en beschermd wonen. Voor het indelen van de 

maatwerkvoorzieningen in de vier typen maatwerkvoorziening die gebruikt worden in de 

MLZ-Statline tabel “Gebruik bijdrageplichtig Wmo-maatwerk” kan het referentieboek 

TYPEMWVREF gebruikt worden uit het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden (SSB). 

Personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen en komen daarom niet voor 

in dit bestand. 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 de maatwerkvoorzieningen waarvan gebruik werd 

gemaakt met een begin en einddatum per aaneengesloten tijdvak per maatwerkvoorziening. 

Dit bestand bevat alleen zorg van personen die ooit in de Basis Registratie Personen (BRP) 

hebben gestaan of er nog steeds staan. Voor het gebruik van dit bestand is generieke 

toestemming afgegeven door de dataleverancier, onder de voorwaarde dat de dataleverancier 

een overzicht ontvangt van de uitgevoerde onderzoeken. Dit overzicht wordt bijgehouden door 

het Centrum voor Beleidsstatistiek. Daarom dient elke gebruiker voor de start van het 

onderzoek een mail te sturen (met daarin in ieder geval het globaal analyseplan) naar het 

mailadres: SGZData@cbs.nl. 

Beschrijving van de populatie 

Personen van 18 jaar of ouder die in jaar gebruik hebben gemaakt van Wmo-

maatwerkvoorzieningenin waarvan de kosten voor rekening van de Wmo-2015 komen en 

waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Het gaat om personen die ooit in de BRP 

hebben gestaan of staan. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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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. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 VOLGNRMWV A6 

4 LEEFNR A32 

5 MWV A3 

6 BEGINMPB A2 

7 EINDMPB A2 

8 BEGINLEBHEB A8 

9 EINDLEBHEB A8 

10 VORMMWV A1 

11 SYSMWV A6 
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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  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Basisregistratie Persoonsgegevens 

(BRP). 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

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 Basisregistratie 

Personen(BRP). 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. 

VOLGNRMWV 

Volgnummer maatwerkvoorziening per persoon 

Definitie  

Een volgnummer van het gebruik van een Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)-

maatwerkvoorziening 

Toelichting bij de definitie  

Een volgnummer voor de verschillende maatwerkvoorzieningen waarvan één persoon gebruik 

maakt op verschillende tijdstippen binnen het verslagjaar. 

LEEFNR 

Deze code identificeert de leefeenheid waartoe de persoon behoort. 
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Definitie  

Een identificerend nummer van een leefeenheid waartoe een persoon behoort. 

Toelichting bij de definitie  

De leefeenheid is een door het CAK gehanteerde variabele, welke invloed heeft op de hoogte 

van de eigen bijdrage. Een leefeenheid kan bestaan uit 1 of 2 personen van 18 jaar of ouder. 

Van een gezamenlijke leefeenheid is sprake als de personen in de leefeenheid aan onderstaande 

voorwaarden voldoen: •De persoon verblijft met partner of huisgenoot het grootste deel van 

de tijd samen in een woning. •De personen zorgen voor elkaar, financieel en/of medisch. 

Bijvoorbeeld bij ziekte, doen zij boodschappen of koken voor elkaar. Of zij hebben een 

gezamenlijke bankrekening. Wanneer personen getrouwd zijn dan vormen zij samen een 

meerpersoonsleefeenheid, ook wanneer een van de partners bijvoorbeeld in een zorginstelling 

gaat wonen. Inwonende volwassen kinderen en ouders van de zorggebruiker worden niet 

gezien als partner in een leefeenheid. 

Toelichting bij het gebruik  

Leefeenheidnummers zijn alleen beschikbaar voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen die onder 

de maximale periodebijdrage (MPB)-systematiek vallen. Voor maatwerkvoorzieningen 

binnen de lage eigen bijdrage/hoge eigen bijdrage (LEBHEB)-systematiek is deze variabele 

leeg. 

MWV 

Soort Wmo-maatwerkvoorziening 

Definitie  

Soort maatwerkvoorziening die een cliënt kan ontvangen binnen Wmo2015-zorg (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning vanaf 2015) met en zonder verblijf zoals deze door het 

Centraal Administratiekantoor (CAK) wordt geregistreerd. 

Toelichting bij de definitie  

Soort maatwerkvoorziening die een cliënt kan ontvangen binnen Wmo2015-zorg (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning vanaf 2015) met en zonder verblijf zoals deze door het CAK 

worden geregistreerd. 

Toelichting bij het gebruik  

In de MLZ-Statline tabellen over Gebruik Wmo-maatwerkvoorzieningen worden de 

maatwerkvoorzieningen ingedeeld in 4 typen. In het referentieboek is terug te vinden binnen 

welk type de maatwerkvoorziening valt. 

Codelijst 

Waarde Label 

001 Opvang 

002 Beschermd wonen 

003 Kort verblijf 

004 Beschermd wonen overgangsregeling 

006 Hulp bij Huishouden 1 
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Waarde Label 

007 Hulp bij Huishouden 2 

100 Hulp bij Huishouden 3 

101 Hulp bij Huishouden 4 

102 Hulp bij Huishouden 5 

103 Hulp bij Huishouden 6 

104 Hulp bij Huishouden 7 

105 Hulp bij Huishouden 8 

106 Hulp bij Huishouden 9 

107 Hulp bij Huishouden 10 

300 Persoonlijke verzorging 

301 Persoonlijke verzorging extra 

302 Persoonlijke verzorging speciaal 

303 Begeleiding 

304 Begeleiding extra 

305 Begeleiding speciaal 1 

306 Gespecialiseerde begeleiding 

307 Begeleiding ZG visueel 

308 Begeleiding ZG auditief 

309 Begeleiding speciaal 2 (visueel) 

310 Begeleiding speciaal 2 (auditief) 

311 Dagactiviteit (begeleiding) basis 

312 Module cliëntkenmerk (som-ondersteunend) 

313 Module cliëntkenmerk (pg) 

314 Dagactiviteit (begeleiding) VG licht 

315 Dagactiviteit (begeleiding) VG midden 

316 Dagactiviteit (begeleiding) VG zwaar 

317 Dagactiviteit (begeleiding) LG licht 

318 Dagactiviteit (begeleiding) LG midden 

319 Dagactiviteit (begeleiding) LG zwaar 

320 Dagactiviteit (begeleiding) ZG auditief licht 

321 Dagactiviteit (begeleiding) ZG auditief midden 

322 Dagactiviteit (begeleiding) ZG auditief zwaar 

323 Dagactiviteit (begeleiding) ZG visueel licht 

324 Dagactiviteit (begeleiding) ZG visueel midden 

325 Dagactiviteit (begeleiding) ZG visueel zwaar 

326 Dagactiviteit (begeleiding) LZA 

400 Persoonlijke verzorging 

401 Persoonlijke verzorging extra 

402 Persoonlijke verzorging speciaal 

403 Begeleiding 

404 Begeleiding extra 

405 Begeleiding speciaal 1 
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Waarde Label 

406 Gespecialiseerde begeleiding 

407 Begeleiding ZG visueel 

408 Begeleiding ZG auditief 

409 Begeleiding speciaal 2 (visueel) 

410 Begeleiding speciaal 2 (auditief) 

411 Dagactiviteit (begeleiding) basis 

412 Module cliëntkenmerk (som-ondersteunend) 

413 Module cliëntkenmerk (pg) 

414 Dagactiviteit (begeleiding) VG licht 

415 Dagactiviteit (begeleiding) VG midden 

416 Dagactiviteit (begeleiding) VG zwaar 

417 Dagactiviteit (begeleiding) LG licht 

418 Dagactiviteit (begeleiding) LG midden 

419 Dagactiviteit (begeleiding) LG zwaar 

420 Dagactiviteit (begeleiding) ZG auditief licht 

421 Dagactiviteit (begeleiding) ZG auditief midden 

422 Dagactiviteit (begeleiding) ZG auditief zwaar 

423 Dagactiviteit (begeleiding) ZG visueel licht 

424 Dagactiviteit (begeleiding) ZG visueel midden 

425 Dagactiviteit (begeleiding) ZG visueel zwaar 

426 Dagactiviteit (begeleiding) LZA 

428 Arrangement Wmo 1 

429 Arrangement Wmo 2 

430 Arrangement Wmo 3 

431 Arrangement Wmo 4 

432 Arrangement Wmo 5 

433 Arrangement Wmo 6 

434 Arrangement Wmo 7 

435 Arrangement Wmo 8 

436 Arrangement Wmo 9 

437 Arrangement Wmo 10 

438 Vervoer dagbesteding 

439 Vervoersdienst 1 

440 Vervoersdienst 2 

441 Vervoersdienst 3 

442 Vervoersdienst 4 

443 Vervoersdienst 5 

446 Nachtverzorging 

447 Verblijfsoortcomponent kortdurend verblijf 1 

448 Verblijfsoortcomponent kortdurend verblijf 2 

449 Verblijfsoortcomponent kortdurend verblijf 3 

450 Beantwoording korte begeleidingsvragen 
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Waarde Label 

451 Gespecialiseerde begeleiding ZG 

452 Revaliderende begeleiding ZG 

453 Dagactiviteit zintuigelijke gehandicapten 

454 Gespecialiseerde begeleiding visueel 

455 Gespecialiseerde begeleiding Doofblinden 

456 Begeleidersvoorziening Doofblinden 

460 Woondiensten 1 

461 Woondiensten 2 

462 Woondiensten 3 

463 Woondiensten 4 

464 Woondiensten 5 

470 Beschermd wonen 1 

471 Beschermd wonen 2 

472 Beschermd wonen 3 

473 Beschermd wonen 4 

474 Beschermd wonen 5 

475 Beschermd wonen 6 

476 Beschermd wonen 7 

477 Beschermd wonen 8 

478 Beschermd wonen 9 

479 Beschermd wonen 10 

480 Beschermd wonen 11 

481 Beschermd wonen 12 

482 Beschermd wonen 13 

701 Bruto PGB HbH 

702 Bruto PGB Vergoeding Alfahulp 

703 Bruto Vervoer 

704 Bruto Wonen 

705 Bruto Verhuiskosten 

706 Bruto Overig 

707 Bruto Eigen Aandeel 

708 Netto PGB HbH 

709 Netto PGB Vergoeding Alfahulp 

710 Netto Eigen Aandeel 

711 Hulp bij huishouden 

712 Begeleiding 

713 Persoonlijke verzorging 

714 Kortdurend verblijf 

715 Woondiensten 

716 Overige ondersteuning gericht op het individu of 

huishouden/gezin 717 Dagbesteding 

718 Vervoersdiensten 
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Waarde Label 

719 Overige groepsgerichte ondersteuning 

720 Overige maatwerkarrangementen 

721 Vervoersvoorzieningen 

722 Woonvoorzieningen 

723 Overige hulpmiddelen 

BEGINMPB 

Beginperiode gebruik Wmo-maatwerkvoorziening 

Definitie  

De eerste zorgperiode van een aaneengesloten tijdvak waarin gebruik is gemaakt van een Wet 

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)-maatwerkvoorziening en waarvoor een maximale 

periodebijdrage (MPB) betaald moet worden. 

Toelichting bij de definitie  

De eerste zorgperiode van een tijdvak waarin gebruik gemaakt wordt van een Wmo-

maatwerkvoorziening binnen de MPB-systematiek. 

Toelichting bij het gebruik  

Wanneer dezelfde maatwerkvoorziening gedurende meerdere zorgperioden na elkaar gebruikt 

is, dan zijn deze zorgperioden samen genomen. Doordat personen tegelijkertijd gebruik 

kunnen maken van verschillende maatwerkvoorzieningen is het wel mogelijk dat een persoon 

meerdere keren voor komt gedurende dezelfde maand en/of zorgperiode. Voor 

maatwerkvoorzieningen binnen de lage eigen bijdrage/hoge eigen bijdrage (LEBHEB)-

systematiek is deze variabele niet van toepassing. De waarde 88 betekent niet van toepassing 

EINDMPB 

Eindperiode gebruik Wmo-maatwerkvoorziening 

Definitie  

De laatste zorgperiode van een aaneengesloten tijdvak waarin gebruik is gemaakt van een Wet 

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)-maatwerkvoorziening en waarvoor een maximale 

periodebijdrage (MPB) betaald moet worden. 

Toelichting bij de definitie  

De laatste zorgperiode van een aaneengesloten tijdvak waarin gebruik gemaakt wordt van een 

Wmo-maatwerkvoorziening binnen de MPB-systematiek. 

Toelichting bij het gebruik  

Wanneer dezelfde maatwerkvoorziening gedurende meerdere zorgperioden na elkaar gebruikt 

is, dan zijn deze zorgperioden samen genomen. Doordat personen tegelijkertijd gebruik 

kunnen maken van verschillende maatwerkvoorzieningen is het wel mogelijk dat een persoon 

meerdere keren voor komt gedurende dezelfde maand en/of zorgperiode. Voor 

maatwerkvoorzieningen binnen de lage eigen bijdrage/hoge eigen bijdrage (LEBHEB)-

systematiek is deze variabele niet van toepassing. De waarde 88 betekent niet van toepassing 
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BEGINLEBHEB 

Eerste dag van Wmo-maatwerkvoorziening waarvoor een lage eigen bijdrage of hoge eigen 

bijdrage (LEBHEB) betaald moet worden. 

Definitie  

Eerste dag van zorgafname binnen een bepaald tijdvak Wet Maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo)-maatwerkvoorziening waarvoor een lage eigen bijdrage of hoge eigen bijdrage 

(LEBHEB) betaald moet worden. 

Toelichting bij de definitie  

Eerste dag van zorgafname binnen een bepaald tijdvak waarin gebruik is gemaakt van een 

Wmo-maatwerkvoorziening waarvoor een lage eigen bijdrage of hoge eigen bijdrage 

(LEBHEB) betaald moet worden. 

Toelichting bij het gebruik  

Wanneer dezelfde maatwerkvoorziening gedurende meerdere maanden na elkaar gebruikt is, 

dan zijn deze maanden samen genomen. Doordat personen tegelijkertijd gebruik kunnen 

maken van verschillende maatwerkvoorzieningen is het wel mogelijk dat een persoon 

meerdere keren voor komt gedurende dezelfde maand en/of zorgperiode. Voor 

maatwerkvoorzieningen binnen de maximale periodebijdrage (MPB)-systematiek is deze 

variabele niet van toepassing. De waarde 88888888 betekent niet van toepassing 

EINDLEBHEB 

Laatste dag van Wmo-maatwerkvoorziening waarvoor een lage eigen bijdrage of hoge eigen 

bijdrage (LEBHEB) betaald moet worden. 

Definitie  

Laatste dag van zorgafname binnen een bepaald tijdvak Wet Maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo)-maatwerkvoorziening waarvoor een lage eigen bijdrage of hoge eigen bijdrage 

(LEBHEB) betaald moet worden. 

Toelichting bij de definitie  

Laatste dag van zorgafname binnen een bepaald tijdvak waarin gebruik is gemaakt van een 

Wmo-maatwerkvoorziening waarvoor een lage eigen bijdrage of hoge eigen bijdrage 

(LEBHEB) betaald moet worden. 

Toelichting bij het gebruik  

Wanneer dezelfde maatwerkvoorziening gedurende meerdere maanden na elkaar gebruikt is, 

dan zijn deze maanden samen genomen. Doordat personen tegelijkertijd gebruik kunnen 

maken van verschillende maatwerkvoorzieningen is het wel mogelijk dat een persoon 

meerdere keren voor komt gedurende dezelfde maand en/of zorgperiode. Voor 

maatwerkvoorzieningen binnen de maximale periodebijdrage (MPB)-systematiek is deze 

variabele niet van toepassing. De waarde 88888888 betekent niet van toepassing 

VORMMWV 

Financieringsvorm 
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Definitie  

Leveringsvorm van een maatwerkvoorziening 

Toelichting bij de definitie  

Maatwerkvoorzieningen worden geleverd als persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in 

natura (zin). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 zorg in natura 

2 persoonsgebonden budget 

SYSMWV 

Indicator MPB of LEBHEB maatwerkvoorziening 

Definitie  

De systematiek waaronder een maatwerkvoorziening valt. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele geeft aan onder welke systematiek de maatwerkvoorziening valt. 

Maatwerkvoorzieningen worden via twee systematieken geleverd. Maatwerkvoorzieningen 

waarvoor per zorgperiode van 4 weken een maximale periode bijdrage (MPB) betaald wordt, 

vallen onder de MPB-systematiek. Maatwerkvoorzieningen waarvoor per maand een lage- of 

hoge eigen bijdrage (LEBHEB) betaald wordt, vallen onder de LEBHEB-systematiek. 

Codelijst 

Waarde Label 

MPB maximale periode bijdrage 

LEBHEB lage eigen bijdrage hoge eigen bijdrage 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

GEBWMO2015TABV1 Eerste plaatsing 

GEBWMO2016TABV1 Eerste plaatsing 

GEBWMO2017TABV1 Eerste plaatsing 

GEBWMO2017TABV2 Tweede versie, aanpassing in samenvoegen 

aansluitende/overlappende zorgperioden. 

GEBWMO2018TABV1 Eerste plaatsing 

GEBWMO2015TABV2 Tweede versie, aanpassing in samenvoegen 

aansluitende/overlappende zorgperioden. 

GEBWMO2016TABV2 Tweede versie, aanpassing in samenvoegen 

aansluitende/overlappende zorgperioden. 

GEBWMO2018TABV2 Tweede versie, rinpersonen vanuit gefeb-bestand zijn 

nu ook meegenomen naast de personen uit het 

zorgbestand. Er bleken personen in te zitten welke niet 

voorkwamen in het zorgbestand i.v.m. het niet hebben 

van een geldig adres op dat moment. 

GEBWMO2019TABV1 Eerste plaatsing 

 


