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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 met gebruik van Zvw-Wijkverpleging.” 

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:  

 Veranderd is dat vanaf 2018 de prestaties ‘experiment bekostiging wijkverpleging’, 

‘somatisch(-complex)’ en ‘PG(-complex)’ onder de functie ‘wijkverpleging integrale 

prestatie’ vallen. Eerder vielen deze onder de functie ‘overig’. 

 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 met gebruik van Zvw-Wijkverpleging”. 

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 

Personen die door een ziekte, aandoening of beperking persoonlijke verzorging of verpleging 

nodig hebben, kunnen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) gebruikmaken van wijkverpleging. 

Het is mogelijk deze zorg af te nemen in natura (zin) en/of via een persoonsgebonden budget 

(pgb). Dit bestand bevat gegevens over door de zorgkantoren goedgekeurde en aan Vektis 

aangeleverde declaraties voor Wlz-zorg in natura. Dit bestand is gebaseerd op de registratie 

van Vektis. Voor het gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. 

Deze toestemming is te verkrijgen door een beschrijving van het gebruik van de data te maken. 

Deze beschrijving mag niet langer zijn dan een A4 en bevat de volgende onderdelen: korte 

beschrijving project, doelbinding, te gebruiken jaren en te gebruiken variabelen. Deze 

beschrijving moet worden gestuurd naar het mailadres: SGZdata@cbs.nl. SGZ neemt 

vervolgens contact op met de dataleverancier voor het regelen van toestemming. 

Beschrijving van de populatie 

Personen die gebruik hebben gemaakt wijkverpleging (in natura en/of bekostigd vanuit een 

persoonsgebonden budget) (Zvw-gefinancierd) en in het jaar in de Basisregistratie Personen 

ingeschreven stonden. 

Methodologie 

In dit bestand worden de uitgaven en de zorgomvang van de gebruikte zorg in de 

wijkverpleging gegeven op persoonsniveau, uitgesplitst naar zorgvorm (persoonlijke 

verzorging, verpleging, wijkverpleging integrale prestatie), leveringsvorm (zin of pgb), datum 

van begin en einde van de declaratie. De declaraties zijn geaggreggeerd op persoon, zorgvorm, 

leveringsvorm en begin- en einddatum. Het volume per declaratie is berekend op basis van het 

aantal geregistreerde prestaties en de bijbehorende tijdseenheid. De volumeregistratie van 

prestaties bekostigd met een pgb is niet compleet, en is daarom in dit bestand als missing 

beschouwd. In het geval van missende gegevens op het gebied van volume, is het volume 

ingeschat op basis van de uurtarieven die zijn berekend aan de hand van de complete records. 

Procesverloop 

Dit bestand is gebaseerd op de registratie van Vektis. Alvorens tot publicatie over te gaan moet 

via de satelliet Gezondheid en Zorg van CBS toestemming gevraagd worden aan Vektis. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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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 BEGINZVWWVP A8 

4 EINDZVWWVP A8 

5 VOLGNRWVP A2 

6 ZORGVORMZVWWVP A1 

7 LEVERINGSVORMWVP A1 

8 BEDRAGZVWWVP F10.2 

9 VOLUMEZVWWVP F10.2 

10 VOLSCHATZVWWVP A1 
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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 Personen (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. 

BEGINZVWWVP 

De begindatum van de declaratie(s) in de Zvw-Wijkverpleging, JJJJMMDD 

Definitie  

De begindatum van de (al dan niet geaggregeerde) declaratie(s) van een persoon in de 

Zorgverzekeringswet (Zvw)-Wijkverpleging. 

Toelichting bij de definitie  

Declaraties zijn geaggregeerd op persoon, zorgvorm, leveringsvorm en begin- en einddatum. 

EINDZVWWVP 

De einddatum van de declaratie(s) in de Zvw-Wijkverpleging, JJJJMMDD 

Definitie  

De einddatum van de (al dan niet geaggregeerde) declaratie(s) van een persoon in de 

Zorgverzekeringswet (Zvw)-Wijkverpleging. 
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Toelichting bij de definitie  

Declaraties zijn geaggregeerd op persoon, zorgvorm, leveringsvorm en begin- en einddatum. 

Codelijst 

Waarde Label 

-------- missend 

VOLGNRWVP 

Volgnummer per record 

Definitie  

Een volgnummer van een zorgproduct voor wijkverpleging in het kader van de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Toelichting bij de definitie  

Volgnummer voor elk record in het bestand 'Personen met gebruik van Zvw-Wijkverpleging'. 

In combinatie met de overige koppelsleutels geeft dit nummer een unieke identificatie van de 

records, ook over de verslagjaren heen. Zvw = Zorgverzekeringswet 

ZORGVORMZVWWVP 

Zorgvorm Wijkverpleging 

Definitie  

De zorgvorm van voor een persoon gedeclareerde zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw)-

Wijkverpleging. 

Toelichting bij de definitie  

De verschillende zorgvormen die geleverd worden in de wijkverpleging (gefinancieerd vanuit 

de Zorgverzekeringswet (Zvw)). De verschillende zorgvormen zijn persoonlijke verzorging, 

verpleging, wijkverpleging op integraal tarief en overig (prestaties waarvan niet duidelijk is of 

het persoonlijke verzorging of verpleging betreft). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Persoonlijke verzorging 

2 Verpleging 

3 Overig 

4 Wijkverpleging op integraal tarief 

LEVERINGSVORMWVP 

Leveringsvorm 

Definitie  

De leveringsvorm van de zorg vallend onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)-Wijkverpleging 

gedeclareerd voor een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Zorg die onder de Zvw-Wijkverpleging valt, kan aan personen als zorg in natura (zin) worden 

geleverd of bekostigd worden uit een persoonsgebonden budget (pgb). 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Totaal zorg in natura (zin) 

2 Persoonsgebonden budget (pgb) 

BEDRAGZVWWVP 

Gedeclareerd bedrag 

Definitie  

Het bedrag gedeclareerd in de bijbehorende declaratie(s) van een persoon in de 

Zorgverzekeringswet (Zvw)-Wijkverpleging. 

Toelichting bij de definitie  

Declaraties zijn geaggregeerd op persoon, zorgvorm, leveringsvorm en begin- en einddatum. 

Hierbij zijn de bedragen opgeteld. 

VOLUMEZVWWVP 

Het volume behorende bij de declaratie(s) in de Zvw-Wijkverpleging. 

Definitie  

Het volume van de zorg behorende bij de declaratie(s) van een persoon in de 

Zorgverzekeringswet (Zvw)-Wijkverpleging. 

Toelichting bij de definitie  

Het volume is berekend aan de hand van het aantal prestaties en de bijbehorende tijdseenheid. 

Declaraties zijn geaggregeerd op persoon, zorgvorm, leveringsvorm en begin- en einddatum. 

Hierbij is het volume opgeteld. In het geval van missende gegevens op het gebied van volume, 

is het volume ingeschat op basis van de uurtarieven die zijn berekend aan de hand van de 

complete records. De volumeregistratie van prestaties bekostigd met een persoonsgebonden 

budget (pgb) is niet compleet, en is daarom in dit bestand als missing beschouwd. 

Toelichting bij het gebruik  

De volumeregistratie van prestaties met een pgb als leveringsvorm is niet compleet, en is 

daarom in dit bestand als missing (leeg) gegeven. 

VOLSCHATZVWWVP 

Geschat volume (ja=1/nee=0) 

Definitie  

Is het volume van de zorg behorende bij de declaratie(s) van een persoon in de 

Zorgverzekeringswet (Zvw)-Wijkverpleging geschat? 

Toelichting bij de definitie  

Bij een deel van de declaraties is sprake van missende volumegegevens. Voor deze declaraties 

is het volume geschat aan de hand van een uurtarief bepaald op basis van de complete records 

en het bijbehorende bedrag. Bij de aggregatie naar dit bestand, is met een 1 aangegeven dat 

een (deel) van het volume van het record geschat is. 
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Toelichting bij het gebruik  

Als deze variabele 1 is, is sprake van een (deels) geschat volume. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Volume is niet geschat 

1 Volume is (deels) geschat 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

ZVWWVP2015TABV1  Eerste plaatsing 

ZVWWVP2016TABV1  Eerste plaatsing 

ZVWWVP2017TABV1  Eerste plaatsing 

ZVWWVP2015TABV2  Tweede versie, correctie op zorgvolume 

ZVWWVP2016TABV2  Tweede versie, correctie op zorgvolume 

ZVWWVP2017TABV2  Tweede versie, correctie op zorgvolume 

ZVWWVP2018TABV1  Eerste plaatsing 

ZVWWVP2018TABV2  Tweede versie, correctie op functie 

ZVWWVP2019TABV1  Eerste versie 

 

 

 

 

 

 


