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Handleiding	  aanvragen	  AGB-‐code	  
	  
Voor	  het	  rechtstreeks	  verwijzen	  heeft	  u	  het	  volgende	  nodig:	  
	  
Registratie	  in	  BIG-‐register	  
Om	  een	  AGB-‐code	  aan	  te	  vragen	  heeft	  u	  een	  BIG	  nummer	  nodig.	  Kent	  u	  dit	  niet,	  dan	  kunt	  u	  dit	  vinden	  op	  
www.bigregister.nl	  en	  klik	  op	  “zoek	  in	  het	  BIG-‐register”	  rechts	  op	  de	  pagina.	  U	  kunt	  dan	  in	  het	  BIG-‐register	  
zoeken	  op	  o.a.	  naam.	  	  
	  
Bewijs	  van	  lidmaatschap	  AJN	  of	  een	  registratie	  als	  jeugdarts	  KNMG	  
Om	  een	  AGB-‐code	  aan	  te	  vragen	  heeft	  u	  een	  bewijs	  van	  lidmaatschap	  van	  de	  AJN	  nodig	  of	  een	  certificaat	  
van	  de	  KNMG	  waarin	  wordt	  aangegeven	  dat	  u	  jeugdarts	  KNMG	  bent.	  	  
Wanneer	  u	  uw	  AJN-‐lidmaatschapscontributie	  heeft	  betaald	  en	  de	  betaling	  is	  verwerkt	  kunt	  uw	  bewijs	  van	  
lidmaatschap	  downloaden	  van	  uw	  ‘Mijn	  AJN’	  account.	  Onder	  het	  mapje	  NAW	  gegevens.	  Bent	  u	  uw	  inlog	  
codes	  van	  mijn	  AJN	  kwijt,	  mail	  dan	  naar	  leden@artsenjgz.nl.	  U	  ontvangt	  dan	  binnen	  een	  week	  uw	  nieuwe	  
inloggegevens.	  
	  
Een	  individuele	  AGB-‐code	  
Dit	  omdat	  alle	  ziekenhuizen	  zijn	  geautomatiseerd	  als	  het	  gaat	  om	  declareren	  van	  hun	  kosten	  bij	  de	  
zorgverzekeraars.	  Deze	  digitale	  systemen	  werken	  allemaal	  met	  deze	  code	  om	  een	  voor	  verwijzen	  bevoegde	  
zorgverlener	  te	  herkennen.	  Voorheen	  was	  een	  groepscode	  mogelijk,	  dit	  is	  nu	  niet	  meer	  zo.	  
	  
Aanvragen	  van	  een	  individuele	  AGB-‐code	  
Dit	  doet	  u	  via:	  https://www.agbcode.nl/Zorgaanbieder	  
Kies	  voor	  de	  optie:	  “Ik	  wil	  een	  AGB-‐code	  aanvragen	  of	  een	  vestiging	  toevoegen”	  
Kies:	  “Ik	  wil	  een	  persoonlijke	  AGB-‐code	  aanvragen	  en	  de	  onderneming	  waar	  ik	  werkzaam	  ben	  heeft	  al	  een	  
AGB-‐code”	  
	  
Volg	  hier	  het	  verdere	  stappenplan	  voor	  de	  aanvraag	  van	  de	  AGB	  code.	  Jeugdartsen	  Vallen	  onder	  code	  84-‐	  
overige	  artsen.	  	  
	  
Bij	  het	  invullen	  heeft	  u	  ook	  mogelijk	  de	  volgende	  gegevens	  nodig:	  

1. Uw	  BIG-‐nummer.	  
2. AGB-‐code	  vestiging	  waar	  u	  werkzaam	  bent.	  
3. Kopie	  van	  iedere	  erkenning	  die	  genoemd	  staat	  in	  uw	  aanvraag.	  Dit	  kan	  zijn:	  	  

 -‐	  Een	  bewijs	  van	  voltooien	  opleiding	  (diploma/getuigschrift)	  
 -‐	  Een	  bewijs	  van	  registratie	  bij	  een	  kwaliteitsregister	  
 -‐	  Een	  bewijs	  van	  lidmaatschap	  van	  de	  AJN	  
	  
	  
	  


