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1
Omschrijving
Het AGB (voluit Algemeen Gegevens Beheer) is een uniek identificerende registratie van
zorgaanbiedergegevens ter ondersteuning van de verschillende processen in de zorg, waaronder het elektronische declaratie- en communicatieverkeer tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar, zorginkoop en het 'gidsen' van verzekerden naar de juiste zorg. Een zorgaanbieder kan een zorgverlener, onderneming of vestiging zijn. Een AGB-code is een unieke code
die nodig is voor identificatie in de verschillende (digitale) processen binnen de zorg. Aan de
AGB-code zijn een aantal kenmerken gekoppeld. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld instellingen
gegevens opzoeken bij verwijzingen of voorgeschreven medicatie. Zorgverzekeraars controleren eenvoudig declaraties en zien wie de behandeling heeft uitgevoerd en/of de declaratie
indient. Met behulp van AGB werken al deze partijen met gelijke informatie en dit zorgt voor
een goede en snelle afhandeling van declaraties.
Alle verpleegkundig specialisten (VS) en alle gespecialiseerd verpleegkundigen van ZorgBrug
moeten in het bezit zijn van een persoonlijke AGB code.
2
Aandachtspunten
Alle al aangevraagde AGB-codes blijven van toepassing. Als je al een code hebt, hoef je die
niet nogmaals aan te vragen.
Het aanvragen kan alleen in combinatie met een instellingscode. Voor ZorgBrug is deze
code: 91010758.
Er kunnen meerdere kwalificaties op één aanvraagformulier worden ingediend. Dus voor twee
specialismen hoeft maar één formulier te worden ingevuld.
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Benodigde materialen
De aanvraag voor een AGB code kan alleen ingediend worden indien je beschikt over:
- Uittreksel BIG-register
- Registratienummer kwaliteitsregister V&VN (indien van toepassing)
- Nummer HBO-V diploma (indien van toepassing)
- Diploma specialistische vervolgopleiding (indien van toepassing)
4

Stapsgewijze beschrijving van de handelingen/werkwijze

1. Zorg ervoor dat je je BIG nummer en nummer van het kwaliteitsregister van V&VN bij de
hand hebt, evenals relevate diploma’s.
2. Ga naar: Nieuwe AGB-code aanvragen (agbcode.nl)
3. Selecteer bij de zorgsoort waarbinnen u werkzaam bent: 91 - Verpleegkundigen
4. Vervolgens kan een kwalificatie gekozen worden. Kies
a. een specialisme, dat past bij jou, of
b. 9109 Verpleegkundigen Niveau 4 als je géén HBO-V diploma hebt of
c. 9110 Verpleegkundigen Niveau 5 als je wel een HBO-V diploma hebt.
5. Vul de verplichte vakjes in zoals die worden gepresenteerd door de keuze die gemaakt is.
6. Vul je eigen gegevens in
7. Gebruik bij het correspondentie adres je werkadres, werkmail en telefoonnummer:
8. Bij het kopje ‘Ik ben werkzaam bij een Onderneming met de volgende AGB code’ vul je in
de AGB code van ZorgBrug: 91010758
9. Klik vervolgens op Aanvraag indienen en volg de instructies in de bevestigingsmail.
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