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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 Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIGregister).”
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):
Het bestand is beschikbaar over de periode 1995 t/m 2021 (longitudinaal).
In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


BIGTAB is de opvolger en vervanger van de BIGBUS.



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.
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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
“Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register)”.
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
Onderwerp microdatabestand(en)

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

Dit bestand bevat gegevens uit het register Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG-register)
van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het BIG-register wordt bijgehouden op grond van de
gelijknamige wet. In de wet BIG worden medische handelingen aangewezen die niet door
iedereen uitgevoerd mogen worden. Deze medische handelingen zijn voorbehouden aan hen
die een specifiek medisch beroep hebben. Deze medische beroepen hebben titels die wettelijk
beschermd zijn, zoals: huisarts, fysiotherapeut, tandarts, medisch specialist, etc. Om dat
beroep uit te mogen voeren dient men zich eerst de vereiste opleiding met succes te hebben
gevolgd en zich daarna in hebben laten schrijven in het BIG-register.
Beschrijving van de populatie

Inschrijvingen van personen die op grond van de wet BIG ooit het recht hebben gehad of nog
steeds hebben om in Nederland één of meer van de 8 daarin genoemde medisch beroepen uit
te oefenen met alle bijbehorende rechten en plichten.
Methodologie

In 1995 en 1996 hebben alleen een deel van de verpleegkundigen zich ingeschreven in het
BIG-register. In 1997 heeft een kleine groep artsen zich ingeschreven en in 1998 volgden alle
andere beroepen, met uitzondering van de gezondheidszorgpsychologoen (GZ-psychologen).
De GZ-psychologen hebben zich vanaf 1999 ingeschreven in het BIG-register.
Procesverloop

In dit bestand staan alle inschrijvingen in het BIG-register tot op het peilmoment. Het
peilmoment is doorgaans ergens in januari in het jaar na het laatste kalenderjaar dat als
verslagjaar in de naam van het bestand vermeld staat. Personen hebben minimaal 1
inschrijving en kunnen in theorie een onbeperkt aantal inschrijvingen hebben. In de praktijk
ligt het maximum aantal inschrijvingen op 6. Per inschrijving wordt vermeld voor welk
medisch beroep men zich heeft laten inschrijven, samen met de inschrijfdatum en eventuele
uitschrijfdatum voor dat medische beroep. Eventueel wordt ook een specialisme binnen het
medische beroep samen met een begindatum en eventuele einddatum vermeld. Daarnaast vindt
men in dit bestand ook het land van diploma, niet zijnde Nederland. Dit zijn dus alle diploma's
die in het buitenland behaald zijn. Het is bekend dat deze variabele niet volledig is en dat de
kwaliteit niet optimaal is.
Bijlagen

variabelenwaardenBIGTAB.xlsx
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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

Naam
RINPERSOONS
RINPERSOON
BIGVOLGNUMMER
BIGDATUM1EINSCHR
BIGDATUMUITSCHR
BIGBEROEP
BIGSPECIALISME
BIGDATUMBEGINSPEC
BIGDATUMEINDSPEC
BIGLANDDIPLOMA
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A1
A9
A1
A8
A8
A1
A2
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A8
A4
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Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.
RINPERSOONS

efinitie
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 Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA).
Toelichting bij het gebruik
Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon.
Codelijst
Waarde
Label
F
RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, NIET SOFINRPROEF
R
RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
RINPERSOON

Definitie
Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos
nummer.
Toelichting bij het gebruik
Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon.
BIGVOLGNUMMER

Volgnummer van de inschrijving per persoon
Definitie
Een volgnummer van inschrijving van een persoon in het register Beroepen In de
Gezondheidszorg (BIG-register)
Toelichting bij de definitie
Een volgnummer voor de verschillende inschrijvingen in het BIG-register van 1 persoon. De
getalswaarde van deze variabele heeft geen enkele betekenis. De volgorde van de
inschrijvingen van 1 persoon zoals die door het volgnummer weergegeven wordt heeft dus
geen betekenis.
BIGDATUM1EINSCHR

Datum 1e inschrijving in BIG-register (JJJJMMDD)
Definitie
Datum van eerste inschrijving in het register Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG).
Toelichting bij de definitie
De datum waarop een persoon zich voor het eerst ingeschreven heeft in het BIG-register. Bij
de inschrijving wordt voor de persoon het medisch beroep genoteerd. Vanaf deze datum is de
persoon gerechtigd is om dat medische beroep, inclusief de door de wet BIG (wet Beroepen
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in de gezondheidszorg) hieraan verbonden medische handelingen, uit te oefenen en de
bijbehorende titel te dragen, tenzij er een uitschrijving heeft plaatsgevonden. Bij een
inschrijving kan ook het eventuele medische specialisme vastgelegd worden. Deze kent een
eigen begindatum en eventuele einddatum. - De variabele BIGDatum1eInschr dient in
samenhang met de variabele BIGDatumUitschr geanalyseerd te worden. Samen vormen zij de
periode waarin de persoon gerechtigd is het betreffende medische beroep uit te oefenen. - De
variabele BIGDatum1eInschr is kleiner of gelijk aan de variabele BIGDatumBeginSpec
BIGDATUMUITSCHR

Datum uitschrijving uit BIG-register (JJJJMMDD)
Definitie
Datum van uitschrijving van een medisch beroep uit het register Beroepen in de
Gezondheidszorg (BIG).
Toelichting bij de definitie
De datum waarop een persoon uit het BIG-register geschrapt is. Deze einddatum geldt voor
het medische beroep. Doordat een medisch specialisme nooit langer aangehouden kan worden
dan het medische beroep waarbinnen het een specialisatie is, is de datum van uitschrijving ook
de laatst mogelijke datum voor de einddatum van het medische specialisme. - De variabele
BIGDatumUitschr dient in samenhang met de variabele BIGDatum1eInschr geanalyseerd te
worden. Samen vormen zij de periode waarin de persoon gerechtigd is het betreffende
medische beroep en het medische specialisme uit te oefenen.- De variabele BIGDatumUitschr
is groter of gelijk aan de variabele BIGDatumEindSpec.
Toelichting bij het gebruik
Er is sprake van administratieve vertraging bij uitschrijving. Personen zullen zich niet vaak
aktief uitschrijven uit een register. Vaak blijkt pas na een aantal jaren bij opschoning van het
BIG register dat een persoon niet meer ingeschreven wil of mag zijn. Eens in de 5 jaar vinden
per beroep herregistraties plaats waarin een persoon moet aantonen dat er relevante
werkervaring is en dat aan de opleidingseisen is voldaan. Zie toelichting bij gebruik van
BIGBEROEP voor de effecten van opschoning door massale herregistratie per beroep.
BIGBEROEP

Door de wet BIG beschermd medisch beroep
Definitie
Door de wet Beroepen In de Gezondheidszorg (wet BIG) beschermd medisch beroep.
Toelichting bij de definitie
Het medische beroep uit de wet BIG waarvoor een persoon zich ingeschreven heeft in het
BIG-register. In de wet BIG (Beroepen in de gezondheidszorg) en bijbehorende wet- en
regelgeving zijn deze beroepen aangeduid en omschreven. Deze inschrijving geeft het recht
om dat beroep uit te oefenen en de bijbehorende titel te dragen. De door de wet BIG aan dat
beroep voorbehouden medische handelingen mogen dan ook uitgevoerd worden.De variabele
BIGBeroep hangt nauw samen met de variabele BIGSpecialisme. De variabele
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BIGSpecialisme geeft een eventuele aantekening van een specialisatie binnen het medische
beroep aan en kent zijn eigen begindatum en eventuele einddatum. Dit geldt met name voor
het BIGBeroep "arts". Opvallend is dat in dit BIGBeroep zowel de medische specialisten
alsook de huisarts vallen. Door middel van de variabele BIGSpecialisme kan dit belangrijke
onderscheid gemaakt. In 1995 en 1996 hebben alleen een deel van de verpleegkundigen zich
ingeschreven in het BIG-register. In 1997 heeft een kleine groep artsen zich ingeschreven en
in 1998 volgden alle andere beroepen, met uitzondering van de GZ-psychologen. De GZpsychologen hebben zich vanaf 1999 ingeschreven in het BIG-register.
Toelichting bij het gebruik
In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen,
verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte
herregistratie en strengere werkervaringseisen. In 2017 is een daling te zien in het aantal
geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als
gevolg van een verplichte herregistratie. In 2018 is een daling te zien in het aantal basisartsen
door verplichte herregistratie en er is een nieuw beroep aan de BIG registratie toegevoegd
namelijk 'Physician assistants'.
Codelijst
Waarde
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B

Label
Onbekend
Apothekers
Artsen
Fysiotherapeuten
Gz-psychologen
Psychotherapeuten
Tandartsen
Verloskundigen
Verpleegkundigen
Pysician assistants
Orthopedagogen-generalist
Klinisch technologen

BIGSPECIALISME

Aantekening van een medisch specialisme
Definitie
Door de wet BIG (Beroepen in Gezondheidszorg) beschermd medisch specialisme binnen het
medische beroep.
Toelichting bij de definitie
Het medisch specialisme waarvoor een persoon een aantekening heeft bij het medisch beroep
(wet BIG). In de wet BIG (Beroepen in de gezondheidszorg) en bijbehorende wet- en
regelgeving wordt het medisch beroep gedefinieerd. De inschrijving geeft het recht om dat
medisch specialisme, inclusief de aan dat medisch specialisme voorbehouden medische
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handelingen, uit te oefenen. De inschrijving geeft het recht op het voeren van de eventuele titel
dat hoort bij het medisch specialisme. De aantekening voor het medische specialisme kent zijn
eigen begindatum en eventuele einddatum, welke binnen de begindatum en einddatum van de
inschrijving dient te vallen of gelijk aan die periode is. - De variabele BIGSpecialisme dient
in samenhang met de variabele BIGBeroep geanalyseerd te worden. De variabele
BIGSpecialisme kan gezien worden als een specialisatie binnen BIGBeroep. Opvallend is dat
onder het BIGBeroep "arts" zowel de medische specialisten alsook de huisarts vallen. Door
middel van de variabele BIGSpecialisme kan dit belangrijke onderscheid gemaakt. - De
variabele BIGSpecialisme kent zijn eigen begindatum en eventuele einddatum. Deze liggen
binnen de periode die geldt voor de gehele inschrijving, die vastgelegd is in de variabelen
BIGDATUM1EINSCHR en BIGDATUMUITSCHR. - Het zich specialiseren binnen een
medisch beroep zorgt NIET voor een nieuw record in het BIG-register, maar het record van
de betreffende inschrijving wordt aangepast. De waarden van de variabelen
BIGSPECIALISME, BIGDATUMBEGINSPEC en eventueel BIGDATUMEINDSPEC
worden aangepast.
Codelijst
Waarde
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Label
Onbekend
Geen aant. medisch specialisme
Algemene gezondheidszorg
Allergologie
Anesthesiologie
Bedrijfsgeneeskunde
Verzekeringsgeneeskunde
Cardio-thoracale chirurgie
Cardiologie
Dento-maxillaire orthopaedie
Dermatologie en venerologie
Heelkunde
Huisartsgeneeskunde
Interne geneeskunde-allergologie
Inwendige geneeskunde
Jeugdgezondheidszorg
Keel- neus- oorheelkunde
Kindergeneeskunde
Klinische chemie
Klinische genetica
Klinische geriatrie
Klinische psychologie
Leer van maag-darm-leverziekten
Longziekten en tuberculose
Maatschappij en gezondheid
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Waarde
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Label
Medische microbiologie
Medische milieukunde
Med. zorg voor verstand. gehandic.
Mondziekten en kaakchirurgie
Neurochirurgie
Neurologie
Nucleaire geneeskunde
Obstetrie en gynaecologie
Oogheelkunde
Orthopedie
Pathologie
Plastische chirurgie
Psychiatrie
Radiologie
Radiotherapie
Reumatologie
Revalidatiegeneeskunde
Tuberculosebestrijding
Urologie
Verpleeghuisgeneeskunde
Zenuw- en zielsziekten
Ziekenhuisfarmacie
Klinische neuropsychologie
Verpleegk. spec. acute zorg
Verpleegk. spec. chronische zorg
Verpleegk. spec. intensieve zorg
Verpleegk. spec. preventieve zorg
Specialisme ouderengeneeskunde
Verpleegk. spec. GGZ
Sportgeneeskunde
Openbare farmacie
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Verpleegk. spec. algemene Gezondheidszorg (AGZ)

BIGDATUMBEGINSPEC

Datum aanvang aantekening medisch specialisme (JJJJMMDD)
Definitie
De datum waarop een persoon een aantekening voor een medisch specialisme laat opnemen
in diens inschrijving in het register Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG).
Toelichting bij de definitie
De datum waarop een persoon een aantekening voor een medisch specialisme laat opnemen
in diens inschrijving in het BIG-register. Het zich specialiseren binnen een medisch beroep
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zorgt NIET voor een nieuw record in het BIG-register, maar het record van de betreffende
inschrijving wordt aangepast. Het medische specialisme kent zijn eigen begindatum en
eventuele einddatum. Vanaf deze begindatum is de persoon gerechtigd is om die medische
specialisatie, inclusief de door de wet BIG (wet Beroepen in de gezondheidszorg) hieraan
verbonden medische handelingen, uit te oefenen en de bijbehorende titel te dragen, tenzij er
een uitschrijving heeft plaatsgevonden of het medisch specialisme beëindigd is. - De variabele
BIGDATUMBEGINSPEC dient in samenhang met de variabele BIGDATUMEINDSPEC
geanalyseerd te worden. Samen vormen zij de periode waarin de persoon gerechtigd is het
betreffende medische specialisme uit te oefenen. - De variabele BIGDATUMBEGINSPEC is
groter of gelijk aan de variabele BIGDATUM1EINSCHR.
BIGDATUMEINDSPEC

Datum einde aantekening medisch specialisme (JJJJMMDD)
Definitie
De einddatum van een medisch specialisme in het register Beroepen in de Gezondheidszorg
(BIG).
Toelichting bij de definitie
De datum waarop een persoon een aantekening voor een medisch specialisme laat uitschrijven
in het BIG-register. Vanaf de begindatum tot eventuele einddatum is de persoon gerechtigd is
om die medische specialisatie, inclusief de door de wet BIG (wet Beroepen in de
gezondheidszorg) hieraan verbonden medische handelingen, uit te oefenen en de bijbehorende
titel te dragen. - De variabele BIGDATUMEINDSPEC dient in samenhang met de variabele
BIGDATUMBEGINSPEC geanalyseerd te worden. Samen vormen zij de periode waarin de
persoon gerechtigd is het betreffende medische specialisme uit te oefenen. - De variabele
BIGDATUMEINDSPEC is of leeg of kleiner of gelijk aan de variabele
BIGDATUMUITSCHR.
Toelichting bij het gebruik
Er is sprake van administratieve vertraging bij uitschrijving. Personen zullen zich niet vaak
aktief uitschrijven uit een register. Vaak blijkt pas na een aantal jaren bij opschoning van het
BIG register dat een persoon niet meer ingeschreven wil of mag zijn. Eens in de 5 jaar vinden
per beroep herregistraties plaats waarin een persoon moet aantonen dat er relevante
werkervaring is en dat aan de opleidingseisen is voldaan. Zie toelichting bij gebruik van
BIGBEROEP voor de effecten van opschoning door massale herregistratie per beroep.
BIGLANDDIPLOMA

Buitenlands land van diploma tbv BIG
Definitie
Land waar een diploma behaald is.
Toelichting bij de definitie
Personen kunnen zich alleen in het BIG-register inschrijven als zij een medische opleiding
voltooid hebben. Bij de inschrijving in het BIG-register dienen zij een kopie van het diploma
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te overhandigen. Het diploma mag eventueel ook in het buitenland behaald zijn. Deze
variabele geeft aan in welk land, anders dan Nederland, het diploma behaald is. - Voor degenen
die in Nederland hun diploma behaald hebben heeft team Onderwijs gegevens beschikbaar
gesteld via hun bestanden. - Van deze variabele heeft de oorspronkelijke berichtgever
aangegeven dat zowel de kwaliteit als de volledigheid niet optimaal is.
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Versiegeschiedenis
Bestandsnaam

Reden

BIG2021TABV1

Eerste plaatsing, vervangt 2020V1
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