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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 Wlz-zorg in natura.” 

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/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie wlzzintab       3 

Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2015 t/m 2021. 

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 Vektis, aan te vragen via 

microdata@cbs.nl.   

 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie wlzzintab       4 

Inhoudsopgave 

Bronvermelding ....................................................................................................... 2 

Beschikbare bestand(en): .................................................................................................. 3 

1. Inleiding ............................................................................................................... 5 

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden ....................................................... 6 

Onderwerp microdatabestand(en) .................................................................................................. 6 

Beschrijving ................................................................................................................................... 6 

Beschrijving van de populatie ........................................................................................................ 6 

Methodologie ................................................................................................................................. 6 

Procesverloop ................................................................................................................................. 7 

Bijlagen .......................................................................................................................................... 7 

3. Bestandsopbouw en toelichting ........................................................................... 8 

Bestandsopbouw ................................................................................................................. 8 

Toelichting op de variabelen ............................................................................................. 9 

RINPERSOONS ............................................................................................................................ 9 

RINPERSOON............................................................................................................................... 9 

IDWLZZIN .................................................................................................................................... 9 

PRESTATIEWLZZIN ................................................................................................................... 9 

IDHPWLZZIN ............................................................................................................................. 10 

LVHPWLZZIN ............................................................................................................................ 10 

ZZPVORMHPWLZZIN .............................................................................................................. 11 

BEGINWLZZIN .......................................................................................................................... 11 

EINDWLZZIN ............................................................................................................................. 11 

NPRESTWLZZIN ....................................................................................................................... 11 

TIJDPRESTWLZZIN .................................................................................................................. 12 

BEDRAGWLZZIN ...................................................................................................................... 12 

VOLUMEWLZZIN ..................................................................................................................... 12 

VOLSCHATWLZZIN ................................................................................................................. 13 

Versiegeschiedenis ............................................................................................................ 14 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie wlzzintab       5 

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 Wlz-zorg in natura”. 

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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie wlzzintab       6 

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 die in het zorgjaar gebruik 

hebben gemaakt van zorg in natura waarvan de kosten voor rekening van de Wet Langdurige 

zorg (Wlz) komen. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt (zorg 

met verblijf), of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert (volledig pakket thuis (vpt) 

of modulair pakket thuis (mpt)). Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, 

mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Alleen declaraties 

met een begindatum die voor de overlijdensdatum van de cliënt ligt, zijn in dit bestand 

opgenomen. Dit bestand bevat gegevens over door de zorgkantoren goedgekeurde en aan 

Vektis aangeleverde declaraties voor Wlz-zorg in natura.  

Beschrijving van de populatie 

Personen die gebruik hebben gemaakt van Wlz-zorg in natura. Hieronder vallen ook personen 

die Wlz-indiceerbaar zijn. Dit zijn personen met een AWBZ-indicatie voor zorg zonder 

verblijf, die vermoedelijk vanaf 2015 in aanmerking komen voor Wlz-zorg. Deze zogenaamde 

Wlz-indiceerbaren kunnen van 2015 tot 1 juli 2017 aanspraak blijven maken op de zorg die 

zij vóór 2015 kregen. Dit is het overgangsrecht. Ook worden personen meegenomen die Wlz-

zorg gebruiken dat onder partnerverblijf valt. De partner van een persoon die recht heeft op 

Wlz-zorg en in een instelling verblijft, heeft recht op verblijf in dezelfde instelling. De partner 

heeft dit recht om mee te verhuizen zonder dat hij zelf een Wlz-indicatie heeft. Personen die 

zin gebruiken op basis van één van de subsidieregelingen (subsidieregeling eerstelijnsverblijf 

(ELV)', 'subsidieregeling algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)' en 

'subsidieregeling extramurale behandeling (EBH)') zijn tevens in dit bestand opgenomen. 

Methodologie 

In dit bestand worden de uitgaven en de zorgomvang van de Wlz-zorg in natura gegeven per 

persoon op declaratieniveau. In het geval van missende gegevens op het gebied van volume, 

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

records. Voor de indeling van de gedeclareerde Wlz-zorg in natura naar leveringsvorm, 

zorgzwaartepakket (verblijf of vpt) of zorgvorm (mpt) in deze tabel worden de declaraties voor 

de zorgzwaartepakketten en de mpt-zorgvormen gezien als 'hoofdprestaties'. Naast deze 

hoofdprestaties kunnen er 'nevenprestaties' worden gedeclareerd. Voor verblijf en vpt zijn dit 

onder andere extramurale Wlz-behandeling, dagbesteding, vervoer, toeslagen, opslagen, 

kapitaallasten en meerzorg. Voor mpt gaat het hier om onder andere vervoer van de cliënt naar 

dagbesteding en reiskosten van de zorgverlener. Het CBS heeft de nevenprestaties toegewezen 

aan de bijbehorende hoofdprestaties. Aan welke hoofdprestatie een nevenprestatie is 

gekoppeld, is te zien aan de variabele IDHP. Dit is het unieke identificatienummer van de 

declaratie van de hoofdprestatie. Bij prestaties die niet toegewezen kunnen worden of 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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logischerwijs niet in te delen zijn in zzp's of zorgvormen, is IDHP niet gevuld (streepjes). Dit 

zijn bijvoorbeeld vervoerskosten waarbij geen gelijktijdig zorggebruik gedeclareerd is, of 

zorgprestaties vanuit experimenten (bijvoorbeeld ERAI) waarbij de zorgvorm niet bekend is. 

Bij het koppelen van nevenprestaties aan zorgvorm behandeling (mpt) is geen rekening 

gehouden met prestaties behandeling en bijbehorende nevenprestaties die onder 

subsidieregeling extramurale behandeling vallen. Dit heeft er in de verslagjaren 2015 t/m 2020 

toe geleid dat records met prestatiecode S321 (reiskosten zorgverlener) vaak onterecht niet 

koppelbaar leken aan een hoofdprestatie en een leveringsvorm ‘onbekend’ toegewezen hebben 

gekregen. Het gaat slechts om <1% van het totale bedrag van de Wlz-zin, maar in de zorgvorm 

‘Behandeling’ (groep of individueel) wordt rond de 50% van de kosten die onder 

‘leveringsvorm onbekend’ vallen hierdoor verklaard. Vanaf 2021 speelt dit niet meer, omdat 

per 1 januari 2021 de extramurale behandeling die onder de subsidieregeling viel, is 

overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet.Partnerverblijf en crisisopvang zijn als aparte 

categorie opgenomen. Twee verschillende herindelingen van de prestatiecodes naar type 

prestatie zijn te zien in het referentieboek prestatiewlzzinrefvv. Typeprestatie_2 is gebaseerd 

op de prestatiegroepen gebruikt in de koppeltabellen over de Wlz-zorg in natura declaratie-

standaard (zie https://www.vektis.nl/streams/standaardisatie/standaarden/AW319-1.4). 

Deeltijdverblijf (DTV) is in 2020 ingedeeld bij kortdurend verblijf (mpt). Vanaf 2021 is DTV 

ingedeeld bij verblijf. 

Procesverloop 

Partijen die gebruik willen maken van gegevens die door Vektis namens de zorgverzekeraars 

zijn geleverd aan het CBS, dienen daarvoor een aanvraagformulier in te vullen. Het 

aanvraagformulier kan worden verkregen via microdataservices@cbs.nl  De aanvrager dient 

het aanvraagformulier te sturen naar informatieverzoek@vektis.nl. 

Bijlagen 

variabelenwaardenWLZZINTAB.xlsx 

mailto:microdataservices@cbs.nl
mailto:informatieverzoek@vektis.nl
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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 IDWLZZIN A12 

4 PRESTATIEWLZZIN A5 

5 IDHPWLZZIN A12 

6 LVHPWLZZIN F2 

7 ZZPVORMHPWLZZIN F4 

8 BEGINWLZZIN A8 

9 EINDWLZZIN A8 

10 NPRESTWLZZIN F6 

11 TIJDPRESTWLZZIN F2 

12 BEDRAGWLZZIN F10.2 

13 VOLUMEWLZZIN F10.2 

14 VOLSCHATWLZZIN F1 
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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 Basisadministratie 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 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. 

IDWLZZIN 

Unieke identificatie van de declaratieregel 

Definitie  

Unieke identificatie van een declaratieregel van zorg in natura ten laste van de Wet Langdurige 

Zorg (Wlz). 

PRESTATIEWLZZIN 

Geleverde zorgprestatie Wlz-zorg in natura 

Definitie  

De geleverde zorg in natura ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). 
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Toelichting bij de definitie  

Zie voor twee verschillende herindelingen van deze codes naar type prestatie het 

referentieboek TYPEPRESTWLZZINREF. 

IDHPWLZZIN 

Unieke identificatie van hoofdprestatie 

Definitie  

Hoofdprestatie van een declaratieregel van zorg in natura ten laste van de Wet Langdurige 

Zorg (Wlz). 

Toelichting bij de definitie  

IDHPWLZZIN verwijst naar de variabele IDWLZZIN van de hoofdprestatie waaraan een 

nevenprestatie gekoppeld is. Het CBS heeft in deze tabel nevenprestaties toegewezen aan 

hoofdprestaties, zie 'Gebruikte Methodologie'. 

Toelichting bij het gebruik  

IDHPWLZZIN verwijst naar de variabele IDWLZZIN van de hoofdprestatie waaraan een 

nevenprestatie gekoppeld is. Indien een prestatie zelf een hoofdprestatie is, komt 

IDHPWLZZIN overeen met de variabele IDWLZZIN. Als een nevenprestatie niet gekoppeld 

is, is IDHP niet gevuld (streepjes). Het CBS heeft in deze tabel nevenprestaties toegewezen 

aan hoofdprestaties, zie 'Gebruikte Methodologie'. 

LVHPWLZZIN 

Leveringsvorm van de hoofprestatie 

Definitie  

De leveringsvorm van een hoofdprestatie van zorg in natura ten laste van de Wet Langdurige 

Zorg (Wlz). 

Toelichting bij de definitie  

De leveringsvorm behorend bij de hoofdprestatie. 

Toelichting bij het gebruik  

Als een nevenprestatie niet gekoppeld is aan een hoofdprestatie, is de waarde van deze 

variabele 00 (onbekend). 

Codelijst 

Waarde Label 

00 onbekend 

01 verblijf 

02 volledig pakket thuis 

03 modulair pakket thuis 

11 verblijf inclusief behandeling 

12 verblijf exclusief behandeling 
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ZZPVORMHPWLZZIN 

Zzp of zorgvorm van de hoofdprestatie 

Definitie  

Het zorgzwaartepakket (zzp) of de zorgvorm van een hoofdprestatie van zorg in natura ten 

laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). 

Toelichting bij het gebruik  

Als een nevenprestatie niet gekoppeld is aan een hoofdprestatie, is de waarde van deze 

variabele 00 (onbekend). 

BEGINWLZZIN 

De begindatum van de declaratie van Wlz-zorg in natura, JJJJMMDD 

Definitie  

De begindatum van een declaratie van zorg in natura ten laste van de Wet Langdurige Zorg 

(Wlz). 

Toelichting bij de definitie  

De component met gegevens over gebruik van Wlz-zorg in natura is gesplitst op de jaargrens, 

de begindatum is hierdoor op zijn vroegst op 1 januari van het verslagjaar. Dit maakt het 

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

records te krijgen. 

EINDWLZZIN 

De einddatum van declaratie van Wlz-zorg in natura, JJJJMMDD 

Definitie  

De einddatum van een declaratie van zorg in natura ten laste van de Wet Langdurige Zorg 

(Wlz). 

Toelichting bij de definitie  

De component met gegevens over gebruik van Wlz-zorg in natura is gesplitst op de jaargrens, 

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

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

te krijgen. 

NPRESTWLZZIN 

Aantal verrichtte zorgprestaties 

Definitie  

Aantal verrichtte zorgprestaties behorend bij een declaratie van zorg in natura ten laste van de 

Wet Langdurige Zorg (Wlz). 

Toelichting bij het gebruik  

Door deze variabele te vermenigvuldigen met de juiste tijdseenheid uit variabele 

TIJDPRESTWLZZIN, kan het volume van de gedeclareerde zorg berekend worden. Let op: 

deze variabele is niet gaafgemaakt. Als de tarieven per uur/dagdeel/etmaal gebaseerd op 

NPRESTWLZZIN en TIJDPRESTWLZZIN afwijken van de verwachtte tarieven, is aan te 
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raden om het volume aan de hand van het gedeclareerde bedrag en de gemiddelde tarieven te 

schatten of het volume in uren (variabele 13) te gebruiken waar dit al is gebeurd. 

TIJDPRESTWLZZIN 

Tijdseenheid van de geleverde zorg 

Definitie  

De gehanteerde tijdseenheid bij een declaratie van zorg in natura ten laste van de Wet 

Langdurige Zorg (Wlz). 

Toelichting bij de definitie  

Tijdseenheid gebruikt voor de registratie van de geleverde zorg, bijvoorbeeld per vijf minuten. 

Toelichting bij het gebruik  

Door deze variabele te vermenigvuldigen met de juiste tijdseenheid uit variabele 

TIJDPRESTWLZZIN, kan het volume van de gedeclareerde zorg berekend worden. Let op: 

deze variabele is niet gaafgemaakt. Als de tarieven per uur/dagdeel/etmaal gebaseerd op 

NPRESTWLZZIN en TIJDPRESTWLZZIN afwijken van de verwachtte tarieven, is aan te 

raden om het volume aan de hand van het gedeclareerde bedrag en de gemiddelde tarieven te 

schatten of het volume in uren (variabele 13) te gebruiken waar dit al is gebeurd. 

Codelijst 

Waarde Label 

00 Onbekend 

01 Minuut 

04 Uur 

14 Etmaal (24 uur) 

16 Dagdeel (4 uur) 

81 Benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk 

BEDRAGWLZZIN 

Bedrag Wlz-zorg in natura 

Definitie  

Het gedeclareerde bedrag van zorg in natura ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). 

VOLUMEWLZZIN 

Het volume behorende bij de declaratie van de Wlz-zorg in natura 

Definitie  

Het volume van een declaratie van zorg in natura ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). 

Toelichting bij de definitie  

Het volume (in uren) is berekend aan de hand van het aantal zorgprestaties en de tijdseenheid. 

In het geval van missende gegevens op het gebied van volume, is het volume ingeschat op 

basis van de tarieven die zijn berekend aan de hand van de complete records. 

 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie wlzzintab       13 

Toelichting bij het gebruik  

Het volume voor de nevenprestaties is leeg gelaten, behalve van de dagbestedingen en 

behandeling die als nevenprestatie bij verblijf horen. Let op: het volume is voor alle 

zorgprestaties in uren. Om bijvoorbeeld verblijf in dagen weer te geven of dagactiviteiten in 

dagdelen, kan dit volume omgerekend worden of kan gewerkt worden met de variabelen 

NPRESTWLZZIN en TIJDPRESTWLZZIN. Deze variabelen zijn niet gaafgemaakt, zie 

toelichting bij deze variabelen. 

VOLSCHATWLZZIN 

Geschat volume (ja=1/nee=0) 

Definitie  

Is het volume van een declaratie van zorg in natura zorg in natura ten laste van de Wet 

Langdurige Zorg (Wlz) 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. Met een is 1 aangegeven dat het volume van het record geschat 

is. 

Toelichting bij het gebruik  

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

Codelijst 

Waarde Label 

0 Volume is niet geschat 

1 Volume is geschat 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

WLZZIN2015 t/m 2018TABV1  Eerste plaatsing 

WLZZIN2019TABV1  Eerste plaatsing 

WLZZIN2020TABV1  Eerste plaatsing 

WLZZIN2021TABV1  Eerste plaatsing 

 


