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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 Populatie productiestatistiek zorginstellingen.” 

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 documentatie beschrijft de bestanden die beschikbaar zijn over de periode 2011 t/m 2021. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

“Populatie productiestatistiek zorginstellingen”. 

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 

Populatie in bedrijfseenheden(BE), ondernemingengroepen(OG) en gerelateerde CBS-

perssonen (CBP) behorend bij de Productiestatistiek Zorginstellingen. 

Beschrijving van de populatie 

Tot en met 2014 is de populatie van de productiestatistiek zorginstellingen: (Groepen van) 

ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke 

opvang, vrouwenopvang en jeugdzorg die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden via de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en/of 

provinciaal gefinancierde jeugdzorg. De ondernemingengroep is de eenheid waarop de 

financiële beslissingen plaatsvinden voor het totaal van de juridische eenheden. Vanaf 2015 

wordt de voormalige AWBZ-zorg gefinancierd uit andere wetten: Wet langdurige zorg (Wlz), 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de 

Jeugdwet. Vanaf 2015 is overgestapt op een volledige dekking van de beschouwde SBI-

klassen inclusief privaatgefinancierde zorg, onder andere omdat het door het vernieuwe 

zorgstelsel steeds moeilijker wordt om publiek gefinancierde zorg af te bakenen. Verder zijn 

vanaf 2015 de dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheidszorg uit de populatie 

verwijderd, omdat deze samen met de praktijken van psychiaters in de betreffende SBI-klasse 

in de tabel van de statistieken over zorgpraktijken zullen worden meegenomen. Dit bestand 

beschrijft welke bedrijfseenheden(BE), ondernemingengroepen(OG) en gerelateerde CBS-

perssonen (CBP) gedekt worden door de Productiestatistiek Zorginstellingen. Voor de jaren 

tot en met 2014 geeft het aan welke instellingen tot de publiek gefinancierde zorg worden 

gereken. Voor de jaren 2015 en later wordt in principe de gehele SBI gevolgd maar er wordt 

ook onderscheid gemaakt tussen grote en kleine ondernemingen. Omdat voor de 

productiestatiestiek zorginstellingen SBI fouten worden gecorrigeerd kunnen er afwijkingen 

zijn ten opzichte van de SBI in het ABR. De SBI fouten worden meestal pas later in het ABR 

gecorrigeerd. 

Methodologie 

In het ZorgEenhedenRegister (ZER) worden de bronnen van de productiestatiek 

zorginstellingen automatisch gekoppeld met het Algemeen Bedrijven Register (ABR). Deze 

koppelingen worden daarna handmatig gecontroleerd en verbeterd. Er vindt confrontatie plaats 

tussen de Polisdata met banengegevens en de jaarrekeningen van de zorginstellingen. 

Procesverloop 

Deze data wordt gelijktijdig met de data van Productiestatistiek Zorginstellingen beschikbaar 

gesteld. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen. 

2011 t/m 2014  

VolgNr Naam Formaat 

1 ABRGroepNr F8 

2 SoortEenheid A3 

3 IDEenheid A10 

4 sbi08 A39 

 

2015 t/m 2019 

VolgNr Naam Formaat 

1 ABRGroepNr F8 

2 SoortEenheid A3 

3 IDEenheid A10 

4 sbi08 A60 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

ABRGroepNr 

ABRGroepNummer 

Definitie  

Het identificerende nummer van de meest omvattende verzameling van in Nederland 

gevestigde rechtspersonen waartussen overwegende zeggenschap bestaat. 

Toelichting bij de definitie  

Het ABRGroepnummer is een betekenis- en dimensieloos nummer. Alle ABR eenheden die 

bij een ABRGroepnummer horen behoren tot het zorgconcern in het betreffende statistiekjaar. 

Toelichting bij het gebruik  

De nummers zijn niet in de tijd vergelijkbaar. 

SoortEenheid 

Soort eenheid 

Definitie  

Het type van een ABR-eenheid 

Toelichting bij de definitie  

ABR eenheid kan zijn BE (bedrijfseenheid), OG (ondernemingengroep) of CBP (CBS 

persoon) 

IDEenheid 

ID van de ABR eenheid 

Definitie  

Een ABR-eenheid identificerend nummer 

Toelichting bij de definitie  

IDEenheid is BE_ID wanneer SoortEenheid = BE. IDEenheid is OG_ID wanneer 

SoortEenheid = OG. IDEenheid is CBSPersoon_ID wanneer SoortEenheid = CBP. 

Toelichting bij het gebruik  

Het kan voorkomen dat hier fictieve eenheden staan zoals 'Fict_1'. In dat geval stond het bedrijf 

niet in het ZorgEenhedenRegister. Dit kan voorkomen als het een SBI buiten de zorgsector 

betrof die ook geen link heeft met iets in de zorgsector. Met deze fictieve nummers kan niets 

worden gedaan behalve dat het aangeeft dat er mogelijk iets mist in de ABRgroep. 

sbi08 

SBI-code voor economische activiteit 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

Populatie_PS_Zorginstellingen2011V1 definitieve cijfers 

Populatie_PS_Zorginstellingen2012V1 definitieve cijfers 

Populatie_PS_Zorginstellingen2013V1 definitieve cijfers 

Populatie_PS_Zorginstellingen2014V1 definitieve cijfers 

Populatie_PS_Zorginstellingen2015V1 definitieve cijfers 

Populatie_PS_Zorginstellingen2016V1 definitieve cijfers 

Populatie_PS_Zorginstellingen2017V1 definitieve cijfers 

Populatie_PS_Zorginstellingen2018V1 voorlopige cijfers 

Populatie_PS_Zorginstellingen2018V2 definitieve cijfers 

Populatie_PS_Zorginstellingen2019V1 voorlopige cijfers 

Populatie_PS_Zorginstellingen2019V2 definitieve cijfers 

Populatie_PS_Zorginstellingen2020V1 voorlopige cijfers 

Populatie_PS_Zorginstellingen2020V2 definitieve cijfers 

Populatie_PS_Zorginstellingen2021V1 voorlopige cijfers 

 


