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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 Door het CIZ afgegeven indicatie voor AWBZ-zorg.” 

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/onze-diensten/customised-services-microdata/microdata-conducting-your-own-research
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2009 t/m 2014. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 

 Het gebruik van deze bestanden kan alleen na toestemming van het CIZ. De aanvraag 

hiervoor loopt via het CBS.  

 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 

“Door het CIZ afgegeven indicatie voor AWBZ-zorg.”. 

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 

De INDICAWBZ-component bevat gegevens over indicaties die zijn afgegeven door het 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een indicatie van het CIZ geeft toegang tot zorg die 

wordt gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(AWBZ). 

Beschrijving van de populatie 

De populatie van deze component bestaat uit alle geldige indicaties die door het CIZ zijn 

afgegeven voor AWBZ gefinancierde zorg aan personen die ingeschreven stonden in de GBA. 

Methodologie 

Het CIZ stelt sinds 1 januari 2005 vast op welke AWBZ-zorg en op hoeveel zorg iemand recht 

heeft.Indicaties die afgegeven zijn vóór 2003 ontbreken en de indicaties afgegeven in de 

periode 2003 tot 2005 zijn onvolledig. Indicaties worden in principe afgegeven met een 

looptijd van 5 jaar. Hierdoor is het mogelijk dat indicaties die geldig zijn in 2009 ontbreken 

omdat zij zijn afgegeven voor 2005; 2010 is het eerste jaar waarbij dit niet meer 

speelt.Jongeren tot 18 jaar met psychische en/of psychiatrische problemen worden niet door 

het CIZ maar door een Bureau Jeugdzorg geïndiceerd. Personen die vóór hun 18e door een 

Bureau Jeugdzorg zijn geïndiceerd voor AWBZ-zorg met als grondslag een psychiatrische 

aandoening en daarnaast jeugdhulpverlening ontvangen, krijgen zo nodig tot hun 23ste jaar de 

indicaties van Bureau Jeugdzorg.Cliënten jonger dan 18 jaar met een andere grondslag dan 

een psychiatrische aandoening worden wel door het CIZ geïndiceerd. 

 

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 FUNCTIEKLASSE A4 

4 BEGININDICAWBZ A8 

5 EINDEINDICAWBZ A8 

6 DOMGROND A1 

7 SECGROND A1 

8 ZORGOMVANGADDIT F3 

9 AWBZZZP A5 

10 DAGBESTAWBZZZP 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 Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens (GBA). 

 

Codelijst 

Waarde Label 

R 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. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek 

natuurlijk persoon. 

FUNCTIEKLASSE 

Functie en klasse. 

Definitie  

Geïndiceerde functie en klasse AWBZ-indicatie (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 

Toelichting bij de definitie  

Geïndiceerde functie (1e en 2e karakterpositie) en klasse (3e en 4e karakterpositie). Bepaalde 

soort zorg die een cliënt kan ontvangen. Hoeveelheid zorg waarvoor iemand per week in 

aanmerking komt volgens de indicatie door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De 
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hoeveelheid zorg wordt afhankelijk van de functie uitgedrukt in uren, dagdelen of etmalen. 

Een klasse geeft enige speelruimte (klasse 2 is bijvoorbeeld bij de ene functie minstens 2 en 

hoogstens 3,9 uur en bij de andere functie 2 dagdelen), waardoor de zorgverlener de zorg kan 

aanpassen aan de persoonlijke situatie van een cliënt. 

Toelichting bij het gebruik  

Functie 0 (ADL-assistentie) bestaat vanaf 2012. Functie 10 kent geen klassen maar zzp's 

(zorgzwaartepakketten) 

Codelijst 

Waarde Label 

0099 ADL-assistentie (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) 

0101 Functie: Begeleiding individueel - klasse 1: 0 – 1,9 uur per week 

0102 Functie: Begeleiding individueel - klasse 2: 2 – 3,9 uur per week 

0103 Functie: Begeleiding individueel - klasse 3: 4 – 6,9 uur per week 

0104 Functie: Begeleiding individueel - klasse 4: 7 – 9,9 uur per week 

0105 Functie: Begeleiding individueel - klasse 5: 10 – 12,9 uur per 

week 0106 Functie: Begeleiding individueel - klasse 6: 13 – 15,9 uur per 

week 0107 Functie: Begeleiding individueel - klasse 7: 16 – 19,9 uur per 

week 0108 Functie: Begeleiding individueel - klasse 8: 20 – 24,9 uur per 

week 0109 Functie: Begeleiding individueel - klasse extra; uren extra 

geïndiceerd bovenop hoogste klasse 0199 Functie: Begeleiding individueel 

0201 Functie: Begeleiding groep - klasse 1: 1 dagdeel per week 

0202 Functie: Begeleiding groep - klasse 2: 2 dagdelen per week 

0203 Functie: Begeleiding groep - klasse 3: 3 dagdelen per week 

0204 Functie: Begeleiding groep - klasse 4: 4 dagdelen per week 

0205 Functie: Begeleiding groep - klasse 5: 5 dagdelen per week 

0206 Functie: Begeleiding groep - klasse 6: 6 dagdelen per week 

0207 Functie: Begeleiding groep - klasse 7: 7 dagdelen per week 

0208 Functie: Begeleiding groep - klasse 8: 8 dagdelen per week 

0209 Functie: Begeleiding groep - klasse 9: 9 dagdelen per week 

0210 Functie: Begeleiding groep - klasse extra; uren extra geïndiceerd 

bovenop hoogste klasse 0299 Functie: Begeleiding groep 

0301 Functie: Persoonlijke verzorging - klasse 1: 0 – 1,9 uur per week 

0302 Functie: Persoonlijke verzorging - klasse 2: 2 – 3,9 uur per week 

0303 Functie: Persoonlijke verzorging - klasse 3: 4 – 6,9 uur per week 

0304 Functie: Persoonlijke verzorging - klasse 4: 7 – 9,9 uur per week 

0305 Functie: Persoonlijke verzorging - klasse 5: 10 – 12,9 uur per 

week 0306 Functie: Persoonlijke verzorging - klasse 6: 13 – 15,9 uur per 

week 0307 Functie: Persoonlijke verzorging - klasse 7: 16 – 19,9 uur per 

week 0308 Functie: Persoonlijke verzorging - klasse 8: 20 – 24,9 uur per 

week 0309 Functie: Persoonlijke verzorging - klasse extra; uren extra 

geïndiceerd bovenop hoogste klasse 0399 Functie: Persoonlijke verzorging 

0400 Functie: Verpleging - klasse 0: 0 – 0,9 uur per week 
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Waarde Label 

0401 Functie: Verpleging - klasse 1: 1 – 1,9 uur per week 

0402 Functie: Verpleging - klasse 2: 2 – 3,9 uur per week 

0403 Functie: Verpleging - klasse 3: 4 – 6,9 uur per week 

0404 Functie: Verpleging - klasse 4: 7 – 9,9 uur per week 

0405 Functie: Verpleging - klasse 5: 10 – 12,9 uur per week 

0406 Functie: Verpleging - klasse 6: 13 – 15,9 uur per week 

0407 Functie: Verpleging - klasse 7: 16 – 19,9 uur per week 

0408 Functie: Verpleging - klasse extra; uren extra geïndiceerd 

bovenop hoogste klasse 0499 Functie: Verpleging 

0599 Functie: Behandeling individueel 

0601 Functie: Behandeling groep - klasse 1: 1 dagdeel per week 

0602 Functie: Behandeling groep - klasse 2: 2 dagdelen per week 

0603 Functie: Behandeling groep - klasse 3: 3 dagdelen per week 

0604 Functie: Behandeling groep - klasse 4: 4 dagdelen per week 

0605 Functie: Behandeling groep - klasse 5: 5 dagdelen per week 

0606 Functie: Behandeling groep - klasse 6: 6 dagdelen per week 

0607 Functie: Behandeling groep - klasse 7: 7 dagdelen per week 

0608 Functie: Behandeling groep - klasse 8: 8 dagdelen per week 

0609 Functie: Behandeling groep - klasse 9: 9 dagdelen per week. 

0610 Functie: Behandeling groep - klasse extra; uren extra geindiceerd 

bovenop hoogste klasse 0699 Functie: Behandeling groep 

0701 Functie: Kort verblijf - Klasse 1: 1 etmaal per week 

0702 Functie: Kort verblijf - Klasse 2: 2 etmalen per week 

0703 Functie: Kort verblijf - Klasse 3: 3 etmalen per week 

0799 Functie: Kort verblijf 

0899 Functie: Kort verblijf - Klasse 4 en hoger (wordt gerekend als 

zorg met verblijf) 0999 Functie: Verblijf langdurig 

1099 Zorgzwaartepakket 

BEGININDICAWBZ 

Begindatum indicatie JJJJMMDD 

Definitie  

Begindatum AWBZ-indicatie (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 

Toelichting bij de definitie  

Datum van ingang indicatie, zoals vermeld in het indicatiebesluit, of bij indicaties die in een 

voorliggend jaar van start zijn gegaan 1 januari van het verslagjaar. Indicaties in de 

INDICAWBZ component zijn gesplitst op de jaargrens, de begindatum is hierdoor op zijn 

vroegst op 1 januari van het verslagjaar. De einddatum op zijn laatst op 31 december van het 

verslagjaar. Dit maakt het mogelijk de verschillende jaren van de component achter elkaar te 

zetten zonder overlappende records te krijgen. 
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EINDEINDICAWBZ 

Einddatum indicatie JJJJMMDD 

Definitie  

Einddatum AWBZ-indicatie (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 

Toelichting bij de definitie  

Datum van einde indicatie, zoals vermeld in het indicatiebesluit, of bij indicaties die in een 

naliggend jaar eindigen 31 december van het verslagjaar. Bij overlijden is de sterfdatum 

opgevoerd als einddatum. Indicaties in de INDICAWBZ component zijn gesplitst op de 

jaargrens, de begindatum is hierdoor op zijn vroegst op 1 januari van het verslagjaar. De 

einddatum op zijn laatst op 31 december van het verslagjaar. Dit maakt het mogelijk de 

verschillende jaren van de component achter elkaar te zetten zonder overlappende records te 

krijgen. 

DOMGROND 

Dominantie grondslag 

Definitie  

Reden waardoor iemand bepaalde activiteiten niet zelfstandig kan verrichten maar hierbij hulp 

nodig heeft. 

Toelichting bij de definitie  

Reden waardoor iemand bepaalde activiteiten niet zelfstandig kan verrichten maar hierbij hulp 

nodig heeft. Er moet een grondslag aanwezig zijn om in aanmerking te komen voor zorg 

gefinancierd door de AWBZ. De AWBZ-grondslag wordt onafhankelijk door het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ) vastgesteld. Het kan zijn dat er meerdere redenen zijn waarom 

iemand aangewezen is op hulp, bijvoorbeeld iemand met zowel een verstandelijke handicap 

als een psychiatrische aandoening. In dat geval zal het CIZ vaststellen welke grondslag 

dominant is. De dominante grondslag is de grondslag met de zwaarstwegende beperkingen in 

relatie tot de zorgbehoefte van de verzekerde. Met ingang van 1 januari 2009 is een 

psychosociaal probleem geen reden meer voor een AWBZ-indicatie. Indicaties van vóór 2009 

met de grondslag psychosociaal probleem die nog geldig zijn in de verslagperiode, zijn 

opgenomen bij de grondslag psychiatrische aandoening. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Somatische aandoening 

2 Psychogeriatrische aandoening 

3 Psychiatrische aandoening 

4 Lichamelijke handicap 

5 Verstandelijke handicap 

6 Zintuiglijke handicap 

7 Psychosociaal probleem 

9 Onbekend 
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SECGROND 

Secundaire grondslag 

Definitie  

Reden waardoor iemand bepaalde activiteiten niet zelfstandig kan verrichten maar hierbij hulp 

nodig heeft. 

Toelichting bij de definitie  

Reden waardoor iemand bepaalde activiteiten niet zelfstandig kan verrichten maar hierbij hulp 

nodig heeft. Er moet een grondslag aanwezig zijn om in aanmerking te komen voor zorg 

gefinancierd door de AWBZ. De AWBZ-grondslag wordt onafhankelijk door het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ) vastgesteld. Het kan zijn dat er meerdere redenen zijn waarom 

iemand aangewezen is op hulp, bijvoorbeeld iemand met zowel een verstandelijke handicap 

als een psychiatrische aandoening. In dat geval zal het CIZ vaststellen welke grondslag 

dominant is. De dominante grondslag is de grondslag met de zwaarstwegende beperkingen in 

relatie tot de zorgbehoefte van de verzekerde. Met ingang van 1 januari 2009 is een 

psychosociaal probleem geen reden meer voor een AWBZ-indicatie. Indicaties van vóór 2009 

met de grondslag psychosociaal probleem die nog geldig zijn in de verslagperiode, zijn 

opgenomen bij de grondslag psychiatrische aandoening. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Somatische aandoening 

2 Psychogeriatrische aandoening 

3 Psychiatrische aandoening 

4 Lichamelijke handicap 

5 Verstandelijke handicap 

6 Zintuiglijke handicap 

7 Psychosociaal probleem 

9 Onbekend 

ZORGOMVANGADDIT 

Additioneel geindiceerde zorgomvang in uren per week 

Definitie  

Additioneel geïndiceerde zorgomvang 

Toelichting bij de definitie  

Uren zorg per week, geïndiceerd boven op het maximale aantal uren zorg van de hoogste 

klasse van de functie. 

AWBZZZP 

Zorgzwaartepakket code 

Definitie  

Soort en hoeveelheid zorg die een cliënt kan ontvangen binnen AWBZ-zorg (Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten) met verblijf. 
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Toelichting bij de definitie  

De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet 

alles zelf kan. Bij een ZZP kan dagbesteding geïndiceerd worden. Er zijn zzp's voor de sectoren 

Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke 

Gezondheidszorg (GGZ). Voor langdurige GGZ met verblijf voor kinderen en jeugdigen 

worden geen zzp's gehanteerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

20010 Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschut wonen met enige begeleiding 

20020 Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschut wonen met begeleiding en verzorging 

20030 Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging 

20040 Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide 

verzorging 

20050 Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 

20060 Zorgzwaartepakket (zzp) 6 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 

20070 Zorgzwaartepakket (zzp) 7 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 

aandoeningen, met de nadruk op begeleiding 

20080 Zorgzwaartepakket (zzp) 8 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 

aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging 

20090 Zorgzwaartepakket (zzp) 9 Verpleging en verzorging (VV) 

Herstelgerichte behandeling met Verpleging en verzorging 

20091 Zorgzwaartepakket (zzp) 9a Verpleging en verzorging (VV) 

Geriatrische revalidatiezorg 

20092 Zorgzwaartepakket (zzp) 9b Verpleging en verzorging (VV) 

Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging 

20100 Zorgzwaartepakket (zzp) 10 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg 
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Waarde Label 

30270 Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

Wonen met enige begeleiding 

30290 Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

Wonen met begeleiding 

30310 Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

Wonen met begeleiding en verzorging 

30330 Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 

30350 Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 

30370 Zorgzwaartepakket (zzp) 6 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en 

gedragsregulering 

30390 Zorgzwaartepakket (zzp) 7 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

(Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en 

gedragsregulering 

30410 Zorgzwaartepakket (zzp) 8 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging 

30430 Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Licht verstandelijk gehandicapten 

(LVG) Wonen met enige behandeling en begeleiding 

30440 Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Licht verstandelijk gehandicapten 

(LVG) Wonen met behandeling en begeleiding 

30450 Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Licht verstandelijk gehandicapten 

(LVG) Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine 

groep 

30460 Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Licht verstandelijk gehandicapten 

(LVG) Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding 

30470 Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Licht verstandelijk gehandicapten 

(LVG) Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en 

begeleiding 

30480 Zorgzwaartepakket (zzp) Sterk gedragsgestoord licht 

verstandelijk gehandicapten (SGLVG) Behandeling in een 

SGLVG behandelcentrum 

30490 Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Lichamelijk gehandicapt (LG) 

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging 
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Waarde Label 

30510 Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Lichamelijk gehandicapt (LG) 

Wonen met begeleiding en enige verzorging 

30530 Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Lichamelijk gehandicapt (LG) 

Wonen met enige begeleiding en verzorging 

30550 Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Lichamelijk gehandicapt (LG) 

Wonen met begeleiding en verzorging 

30570 Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Lichamelijk gehandicapt (LG) 

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 

30590 Zorgzwaartepakket (zzp) 6 Lichamelijk gehandicapt (LG) 

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 

30610 Zorgzwaartepakket (zzp) 7 Lichamelijk gehandicapt (LG) 

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve 

verzorging 

30630 Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel 

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging 

30650 Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel 

Wonen met begeleiding en enige verzorging 

30670 Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel 

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging 

30690 Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel 

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 

30710 Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel 

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve 

verzorging 

30730 Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief 

Wonen met begeleiding en enige verzorging 

30750 Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief 

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging 

30770 Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief 

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 

30790 Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief 

Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging. 

40810 Zorgzwaartepakket (zzp) 1B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) 
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Waarde Label 

40830 Zorgzwaartepakket (zzp) 2B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding (B-

groep) 

40850 Zorgzwaartepakket (zzp) 3B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding (B-groep) 

40870 Zorgzwaartepakket (zzp) 4B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging (B-

groep) 

40890 Zorgzwaartepakket (zzp) 5B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en 

gedragsregulering (B-groep) 

40910 Zorgzwaartepakket (zzp) 6B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve 

verpleging en verzorging (B-groep) 

40930 Zorgzwaartepakket (zzp) 7B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme 

gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (B-groep) 

40950 Zorgzwaartepakket (zzp) 1C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Beschermd wonen met begeleiding (C-groep) 

40970 Zorgzwaartepakket (zzp) 2C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding 

(C-groep) 

40990 Zorgzwaartepakket (zzp) 3C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding (C-groep) 

41010 Zorgzwaartepakket (zzp) 4C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en 

verzorging (C-groep) 

41030 Zorgzwaartepakket (zzp) 5C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en 

gedragsregulering (C-groep) 

41050 Zorgzwaartepakket (zzp) 6C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve 

verpleging en verzorging (C-groep) 

----- Geen ZZP mogelijk in functie 
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DAGBESTAWBZZZP 

Dagbesteding bij zorgzwaartepakket 

Definitie  

Dagbesteding is een optioneel onderdeel bij sommige zzp's (zorgzwaartepakket). 

Toelichting bij de definitie  

Dagbesteding geeft een zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, 

chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. 

Er zijn verschillende vormen van dagbesteding. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en 

klussen of het werken in een kantine. Dit is uitsluitend dagbesteding voor mensen die in een 

instelling verblijven. Bij de zorgzwaartepakketten (zzp’s) voor verpleging en verzorging (VV), 

licht verstandelijk gehandicapten (LVG) en sterk gedragsgestoord licht verstandelijk 

gehandicapten (SGLVG) is dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel van het zzp. Bij de 

overige zzp’s is dagbesteding een optioneel onderdeel. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 nee 

1 ja 

8 nvt (de zzp heeft geen extra dagbesteding) 

9 missing 

- geen zzp, dus geen dagbesteding mogelijk 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

140203 INDICAWBZTAB2009V1  Eerste plaatsing 

140203 INDICAWBZTAB2010V1  Eerste plaatsing 

140203 INDICAWBZTAB2011V1  Eerste plaatsing 

140203 INDICAWBZTAB2012V1 Eerste plaatsing 

141215 INDICAWBZTAB2013V1  Eerste plaatsing 

INDICAWBZTAB2014V1  Eerste plaatsing 

 


