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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 VEKTISDEMENTIE, welke afkomstig is van VEKTIS” 

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/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/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 bestanden:  

VektisDP2017-2020V1 en VektisDI2006-2020V1

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 

 Het gebruik van deze bestanden kan alleen na toestemming van Vektis en er zijn extra 

kosten voor gebruik van deze data, aan te vragen via microdata@cbs.nl. 

 Zie ook factsheetdementie op VEKTIS. 

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:microdata@cbs.nl
https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-dementie
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 

“Vektis Dementie bestanden”. 

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 

Beschrijving 

Vektis heeft op basis van declaratie-informatie uit verschillende bronnen de populatie van 

mensen met dementie vastgesteld.  

In het bestand dementiepopulatie (VektisDP2017-2020V1) staan de mensen die volgens de 

rekenregels/inclusiecriteria van Vektis in de jaren 2017-2020 tot de Vektis-populatie van 

mensen met dementie worden gerekend.  

In het bestand indicatoren (VektisDI2006-2020V1) zijn alle mensen opgenomen die volgens 

een of meer van de onderliggende bronnen mogelijk dementie hebben. Het bevat ook personen 

die door toepassing van de door Vektis opgestelde rekenregels en inclusiecriteria zijn 

uitgevallen. Dit bestand omvat dus meer mensen dan de Vektis-dementiepopulatie.  

Deze bestanden bevatten alleen die records waarvan de personen koppelbaar zijn met de 

overige CBS microdatabestanden, 442.692 (99,42 %) van de 445.284 aangeleverde records.  

VektisDP2017-2020V1 

Dit specifieke bestand bevat alleen de mensen die in een of meer van de jaren 2017 t/m 2020 

aan de inclusiecriteria voldoen en dus onder de Vektis dementiepopulatie vallen. Hierbij 

betekent een ‘1’ dat deze persoon onder de Vektis dementiepopulatie valt en een ‘0’ als dat 

niet het geval is. Als iemand is overleden, komt er in het daaropvolgende jaar een ‘0’te staan. 

Voor het jaar 2020 was op basis van de bij Vektis beschikbare  informatie niet te achterhalen 

of iemand eind 2020 nog in leven was. 

In principe is de Vektis dementiepopulatie af te leiden door toepassing van de 

rekenregels/inclusiecriteria, zie herijking-methode-bepaling-dementiepopulatie, op het 

indicatorenbestand. Dit bestand wordt echter beschikbaar gesteld vanwege inclusiecriterium 6 

“We sluiten mensen met een grondslag anders dan psychogeriatrie uit.” De mensen met een 

grondslag anders dan pg maar wel met een indicator op bijvoorbeeld een ziekenhuisdiagnose 

zijn op basis hiervan nog uit het bestand gefilterd. Deze filter is echter niet mogelijk op basis 

van de meegeleverde informatie in het indicatorenbestand. In een volgende release zal hier 

rekening mee worden gehouden.  

 

  

https://www.vektis.nl/herijking-methode-bepaling-dementiepopulatie
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VektisDI2006-2020V1 

De volgende indicatoren zijn gebruikt: 

Dementiegerelateerde extramurale geneesmiddelen (vanaf 2006)  

Eén verzamelcategorie voor de volgende medicijnen: 

 rivastigmine 

 donezepil 

 memantine 

 galantamine 

Dementiegerelateerde wijkverpleging (vanaf 2017).  

Eén verzamelcategorie voor de volgende prestaties: 

 zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden 

(psychogeriatrisch/psychiatrisch) (praktisch 100% is de 1e categorie) 

 ketenzorg dementie 

 PG; 

 PG-complex prestatiecodes dementie 

Dementiegerelateerde ziekenhuisdiagnoses  

Deze zijn afzonderlijk in beeld gebracht: 

 dementiesyndromen - specialisme Neurologie (vanaf 2007); 

 geheugenproblemen en dementie - specialisme Inwendige Geneeskunde (vanaf 2014) 

 geheugenproblemen en dementie - specialisme Klinische geriatrie (vanaf 2007) 

Dementiegerelateerde ggz-diagnose (vanaf 2007) 

Dit is één categorie: 

delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen 

Wlz-declaraties 

Deze worden afzonderlijk in beeld gebracht: 

 Wlz-Verblijf (ZZP VV5: prestatiecode Z051 en Z053) (vanaf 2012 t/m 2017) 

 Wlz-VPT (VV5: prestatiecode V051 en V053) (vanaf 2012 t/m 2017) 

 Wlz-PGB (persoonsgebonden budget VV5 en grondslag psychogeriatrie) (vanaf 2012 

t/m 2017) 

 Wlz-Functies (dagbesteding pg: prestatiecode H533) (vanaf 2012 t/m 2017) 

Wlz-indicaties (vanaf 2018) 

Het gaat om de eerste of tweede grondslag pg. Dit is één categorie. Dit is de enige categorie 

waarbij het jaar 2021 is meegeleverd. Dat komt door inclusiecriterium 1 “We gaan er verder 

vanuit dat iemand in het jaar voorafgaand aan de indicatie ook al tot de dementiepopulatie kan 

worden gerekend. Dus als iemand in 2018 een indicatie heeft gekregen zijn, is deze persoon 

in onze systematiek ook in 2017 tot de dementiepopulatie gerekend”.  
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Deze indicatoren worden in de data weergegevens als ‘flag’ (overkoepelende categorie of 

afkorting) en bijbehorende ‘categorieën’ (uitgebreide naamgeving). Alle voorkomende 

combi’s in de data zijn als volgt: 

Flag Categorie 

F Dementie gerelateerde extramurale geneesmiddelen 

GGZ Dementie gerelateerde ggz-diagnose 

MSZ 

Dementiesyndromen - specialisme Neurologie 

Geheugenproblemen en dementie - specialisme Inwendige Geneeskunde 

Geheugenproblemen en dementie - specialisme Klinische Geriatrie 

PGB Wlz Persoons gebonden Budget Wet Langdurige zorg 

WV Dementie gerelateerde wijkverpleging 

Wlz indicatie Grondslag Psychogeriatrische ziekte/aandoening 

ZIN Wlz 

Wlz-Functies 

Wlz-VPT 

Wlz-Verblijf 

 

Aandachtspunten VektisDI2006-2020V1 

- In het bestand met de indicatoren is per persoon aangegeven welke indicator in een 

jaar van toepassing is. Alleen jaren waarin op een indicator wordt ‘gescoord’ zijn 

getoond. 

- De jaren tot en met 2014 zijn samengevoegd tot één categorie. Het eerste jaar waarin 

een indicator voorkomt, is vermeld. Dat kan bijvoorbeeld 2010 zijn. Het is mogelijk 

dat in de tussenliggende jaren de indicator ook van toepassing is geweest. Voor de 

jaren na 2014 is de variabele ‘eerste_jaar’ niet van belang en dus ook leeg gelaten. 

- De vermelde jaartallen wijken hier en daar af van de jaartallen die eerder zijn 

gecommuniceerd. De hier vermelde jaren zijn correct. 

- De bestanden bevatten alleen informatie over mensen die in 2017 in leven zijn.  
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VektisDP2017-2020V1 

Nr Variable   Format 

1 RINPERSOONS  A1 

 Soort rinpersoon   
2 RINPERSOON  A9 

 Samen met rinpersoons is dit de persoon 

3 Dementie_2017  A1 

4 Dementie_2018  A1 

5 Dementie_2019  A1 

6 Dementie_2020  A1 
 

VektisDI2006-2020V1 

Nr Variabele   Format 
1 RINPERSOONS  A1  

Soort rinpersoon   
2 RINPERSOON  A9  

Samen met rinpersoons is dit de persoon   
3 Jaar  A8  

Het jaar waarin de persoon scoort op een indicator (Flag) , De jaren 
2006 tot en met 2014 zijn samengevoegd tot één categorie "t/m 2014"   

4 Eerste_jaar  A4  
Het eerste jaar waarin een indicator voorkomt als bij variabele Jaar 
categorie "t/m 2014", is vermeld.   

5 Flag  A13  
indicator, overkoepelende categorie of afkorting   

6 Categorie  A65  
indicator, uitgebreide naamgeving   
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS en RINPERSOON  

Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoonsidentificator 

het Burgerservicenummer. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt als zeer identificerend 

beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern 

persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer.  

Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort 

identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RIN), die samen het BSN 

vervangen. Records met een BSN dat is teruggevonden in de BRP, zijn voorzien van een geldig 

RIN-nummer. Deze records hebben de waarde ‘R’ op RINPERSOONS gekregen. 

De combinatie van RINPERSOONS ‘R’ en RINPERSOON identificeert een persoon.  
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Voorkomende waarden van de variabelen 

VektisDP2017-2020V1 

Variabele Value Label 

Dementie_2017 0 Deze persoon behoort niet tot de Vektis dementiepopulatie in 2017.  
1 Deze persoon behoort in 2017 tot de Vektis dementiepopulatie 

Dementie_2018 0 Deze persoon behoort in 2018 niet tot de Vektis dementiepopulatie, 
of is overleden als eerder jaar wel tot de populatie behoorde 

 
1 Deze persoon behoort in 2018 tot de Vektis dementiepopulatie 

Dementie_2019 0 Deze persoon behoort in 2019 niet tot de Vektis dementiepopulatie, 
of is overleden als eerder jaar wel tot de populatie behoorde 

 
1 Deze persoon behoort in 2019 tot de Vektis dementiepopulatie 

Dementie_2020 0 Deze persoon behoort in 2020 niet tot de Vektis dementiepopulatie  
1 Deze persoon behoort in  2020 tot de Vektis dementiepopulatie 

VektisDI2006-2020V1 

Variabele Flag  
Values labels 

F Dementie gerelateerde extramurale geneesmiddelen 

GGZ Dementie gerelateerde ggz-diagnose 

MSZ Dementie gerelateerde Medisch specialistische zorg 

PGB Wlz Persoonsgebonden budget Wet Langdurige zorg 

Wlz indicatie Grondslag Psychogeriatrische ziekte/aandoening 

WV Dementie gerelateerde wijkverpleging 

ZIN Wlz Zorg in Natura Wet Langdurige zorg 

 

 


