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Onderzoeksbestand
(op zwangerschapsniveau)

Centraal 
Bureau voor
Statistiek

Output controle

RIN

RINRIN

Beveiligde 
Remote Acess omgeving

Koppelsleutel 
omgezet naar RIN*

Burger Service Nummer 
omgezet naar RIN*

Resultaten

Toegang voor
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onderzoekers

* Random Indentification Number
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DIAPER
Data-InfrAstructure for 
ParEnts and childRen

1. Moeders, bevallingen en miskramen
2. Zvw-uitgaven moeders per maand
3. Declaraties geboortezorg per fase zwangerschap 
4. Losse prestaties geboortezorg
5. Zvw-uitgaven kinderen per maand
6. Losse prestaties kinderen
7. Kraamzorg indicatie en geleverde zorg

ASIELCOHORT
EIGENDOMTAB
GBAADRESOBJECTBUS
GBABURGERLIJKESTAATBUS
GBAHUISHOUDENSBUS
GBALEVENDGEBORENENMASSATAB
GBAOVERLIJDENTAB
GBAPERSOONTAB
GBASCHEIDINGENMASSATAB 
GECON
GEDETINEERDENTAB
Gezondheidsmonitor Volwassenen en 
Ouderen 2012
Gezondheidsmonitor Volwassenen en 
Ouderen 2016
Gezondheidsmonitor Volwassenen en 
Ouderen 2020

GGZDBCDIAGNOSEHOOFDDIAGTAB
GGZDBCDIAGNOSETAB
GGZDBCTRAJECTENHOOFDDIAGTAB
GGZDBCTRAJECTENTAB
HOOGSTEOPLTAB
INHATAB
INPATAB
INSCHRWECTAB
JGDBESCHERMBUS
JGDHULPBUS
KINDOUDERTAB
Leeftijdbov
MEDICIJNTAB
MIGMOTIEFBUS
MSZGELEVERDZORGPROFIELTAB
NABIJHEIDZORGTAB
NIETVSLGWBTAB

RDWNPACTTAB
SECMBUS
SLOTAB
SPOLISBUS
UWVONTAANVTAB
VEHTAB
VERDTAB
VRLGBABURGERLIJKESTAATBUS
VRLMIGMOTBUS
VSLGWBTAB
VSLPOSTCODEBUS
WANBZVWTAB
WSNPPERSBUS
WSNPTAB
ZVWZORGKOSTENTAB
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Klik op één van de databestanden voor een overzicht 
van de onderliggende variabelen. Per variabele 
volgt een korte beschrijving en informatie over het 
meetniveau.

1. Moeders, bevallingen en miskramen
Alle vrouwen voor wie geboortezorguitgaven zijn gemaakt in de periode 2015 t/m 2020. 
Op het niveau van de zwangerschap (bevalling of miskraam).

2. Zvw-uitgaven moeders per maand
Zvw-uitgaven uitgesplitst naar prestatiegroep en kwartaal in de jaren 2012 t/m 2014 
en per maand in de jaren 2015 t/m 2020. Op individueel niveau (vrouw).

3. Declaraties geboortezorg per fase zwangerschap
Voor alle vrouwen voor wie geboortezorguitgaven zijn gemaakt in de periode 2015 t/m 
2020, de geboortezorgprestaties ingedeeld naar de negen deelprestaties en declarerende 
zorgaanbieder. Op het niveau van fase zwangerschap (Vektis heeft declaraties op dit 
gedetailleerde niveau beschikbaar vanaf 1 januari 2015).

4. Losse prestaties geboortezorg
 Voor alle vrouwen voor wie geboortzorguitgaven zijn gemaakt in de periode 2015 t/m 
2020, losse prestaties volgens lijst. Op het niveau van prestaties.

5. Zvw-uitgaven kinderen per maand
Zvw-uitgaven uitgesplitst naar prestatiegroep en kwartaal in de jaren 2012 t/m 2014 
en per maand in de jaren 2015 t/m 2020. Op individueel niveau (kind).

6. Losse prestaties kinderen
Voor alle kinderen geboren in de periode 2015 t/m 2020 de losse prestaties ziekenhuis-
zorg exclusief eerstelijns diagnostiek. Op declaratieniveau.

7. Kraamzorg indicatie en geleverde zorg
Voor alle moeders met een indicatie voor kraamzorg in 2015 t/m 2020, de gegevens 
over de indicatie. Op het niveau van de zwangerschap.
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1. Moeders, bevallingen en miskramen (2015-2020)

Naam variabele Beschrijving Meetniveau/categorieën

Rinpersoons Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

RIN moeder

Rinpersoon Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

RIN moeder

TrajectID Toegekend Vektis-trajectnummer van de zwangerschap.

Prestatiemaand Maand van de begindatum prestatie.

Zorgsoort Type (geboorte)zorg. Integrale geboortezorg, kraamzorg, verloskunde, ziekenhuiszorg

IB-indeling Fase of type declaratie. Buiten de IB, kraamzorg per uur, nataal, overhead, postnataal, 
prenataal, volledige zorg

Periode Het moment in de zwangerschap waarop de prestatie van 
toepassing is.

0 =  Niet van toepassing
1 =  0 tm 14 wkn
2 =  15 tm 29 wkn
3 =  0 tm 29 wkn
4 =  >29wkn
5 =  Volledig

Complex Op basis van indeling prestatiecodes, zoals aangegeven 
door RIVM.

J =  Ja
N =  Nee

Miskraam Op basis van indeling prestatiecodes, zoals aangegeven 
door RIVM.

J =  Ja
N =  Nee

Harde miskraam Op basis van indeling prestatiecodes, zoals aangegeven 
door RIVM.

J =  Ja
N =  Nee

Vergoedingsbedrag Vergoedingsbedrag in centen.

Tijdseenheid Gevuld als IB-indeling is ‘kraamzorg per uur’. 01 =  Minuut
81 =  Benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk
99 =  Onbekend

Aantal Gevuld als IB-indeling is ‘kraamzorg per uur’.

https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
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2. Zvw-uitgaven moeders per maand (2012-2020)

Naam variabele Beschrijving Meetniveau/categorieën

Rinpersoons Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

RIN moeder

Rinpersoon Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

RIN moeder

Jaar Jaar van prestatie.

Maand Maand van prestatie
(in de Jaren 2012 t/m 2014 kwartaal van de prestatie).

Prestatiegroep Prestatiegroep. 110 =  Huisartsenzorg
120 =  Farmaceutische zorg
125 =  Verpleging en verzorging
130 =  Mondzorg
140 =  Verloskundige zorg
150 =  Medisch specialistische zorg
160 =  Paramedische zorg
170 =  Hulpmiddelenzorg
180 =  Ziekenvervoer
185 =  Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
188 =  Kosten geriatrische revalidatiezorg
190 =  Kraamzorg
200 =  Grensoverschrijdende zorg
210 =  Kosten ondersteuning eerstelijnszorg
220 =  Teruggave no-claim; 230 = Overige kosten*
*Vanaf 2017 worden de integrale geboortezorg kosten onder 230 
Overige kosten geboekt.

Vergoedingsbedrag Vergoedingsbedrag in centen.
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3. Declaraties geboortezorg per fase (2015-2020)

Naam variabele Beschrijving Meetniveau/categorieën

Rinpersoons Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

RIN moeder

Rinpersoon Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

RIN moeder

TrajectID Toegekend Vektis-trajectnummer van de zwangerschap.

Prestatiemaand Maand van de begindatum prestatie.

Zorgsoort Type (geboorte)zorg. Integrale geboortezorg, kraamzorg, verloskunde, ziekenhuiszorg

IB-indeling Fase of type declaratie. Buiten de IB, kraamzorg per uur, nataal, overhead, postnataal, 
prenataal, volledige zorg

Periode Het moment in de zwangerschap waarop de prestatie van 
toepassing is.

0 =  Niet van toepassing
1 =  0 tm 14 wkn
2 =  15 tm 29 wkn
3 =  0 tm 29 wkn
4 =  >29wkn
5 =  Volledig

Complex Op basis van indeling prestatiecodes, zoals aangegeven 
door RIVM.

J =  Ja
N =  Nee

Miskraam Op basis van indeling prestatiecodes, zoals aangegeven 
door RIVM.

J =  Ja
N =  Nee

Harde miskraam Op basis van indeling prestatiecodes, zoals aangegeven 
door RIVM.

J =  Ja
N =  Nee

Vergoedingsbedrag Vergoedingsbedrag in centen.

Tijdseenheid Gevuld als IB-indeling is ‘kraamzorg per uur’. 01 =  Minuut
81 =  Benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk
99 =  Onbekend

Aantal Gevuld als IB-indeling is ‘kraamzorg per uur’.

https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-losse-prestaties-naar-deelprestaties
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4. Losse prestaties geboortezorg (2015-2020)

Naam variabele Beschrijving Meetniveau/categorieën

Rinpersoons Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

RIN moeder

Rinpersoon Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

RIN moeder

TrajectID Toegekend Vektis-trajectnummer van de zwangerschap.

Zorgsoort Type zorg. Geen zorg, integrale geboortezorg, kraamzorg, verloskunde, 
ziekenhuiszorg

Prestatie Codelijst losse prestaties.

Beginmaand prestatie Beginmaand van de prestatie.

https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-prestatiecodes-moeders
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5. Zvw-uitgaven kinderen per maand (2012-2020)

Naam variabele Beschrijving Meetniveau/categorieën

Rinpersoons Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

RIN kind

Rinpersoon Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

RIN kind

Jaar Jaar van prestatie.

Maand Maand van prestatie
(in de Jaren 2012 t/m 2014 kwartaal van de prestatie).

Prestatiegroep Prestatiegroep. 110 =  Huisartsenzorg
120 =  Farmaceutische zorg
125 =  Verpleging en verzorging
130 =  Mondzorg
140 =  Verloskundige zorg
150 =  Medisch specialistische zorg
160 =  Paramedische zorg
170 =  Hulpmiddelenzorg
180 =  Ziekenvervoer
185 =  Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
188 =  Kosten geriatrische revalidatiezorg;
190 =  Kraamzorg
200 =  Grensoverschrijdende zorg
210 =  Kosten ondersteuning eerstelijnszorg
220 =  Teruggave no-claim
230 =  Overige kosten*
*Vanaf 2017 worden de integrale geboortezorg kosten onder 230 
Overige kosten geboekt.

Vergoedingsbedrag Vergoedingsbedrag in centen.



DIAPER, Data-InfrAstructure for ParEnts and childRen
 | 10

6. Losse prestaties kinderen (2015-2020)

Naam variabele Beschrijving Meetniveau/categorieën

Rinpersoons Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

RIN kind

Rinpersoon Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

RIN kind

Prestatie Codelijst losse prestaties.

Prestatie omschrijving Omschrijving van zorgproduct of declaratie.

Binnen 30 dagen Indicator valt de begindatum van het zorgproduct binnen 
30 dagen van de geboorte?

J =  Ja
N =  Nee

Binnen 60 dagen Indicator valt de begindatum van het zorgproduct binnen 
60 dagen van de geboorte?

J =  Ja
N =  Nee

Vergoedingsbedrag Vergoedingsbedrag in centen.

https://www.rivm.nl/documenten/achtergronddocument-bij-diaper-codeboek-prestatiecodes-kinderen
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7.  Kraamzorg indicatie en geleverde zorg (2015-2020)

Naam variabele Beschrijving Meetniveau/categorieën

Rinpersoons Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

RIN moeder

Rinpersoon Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

RIN moeder

TrajectID Toegekend Vektis-trajectnummer van de zwangerschap.

Volgnummer indicatie Volgnummer indicatie cliënt.

Omvang indicatie Aantal omvang geïndiceerd product.

Tijdseenheid indicatie Tijdseenheid zorgperiode.

Indicatiemaand Indicatiemaand o.b.v. datum afgifte indicatiebesluit.

Bevallingsmaand Bevallingsmaand uit datum partus.
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Klik op één van de databestanden voor een 
overzicht van de onderliggende variabelen. 
Per variabele volgt een korte beschrijving en 
informatie over het meetniveau.

CBS Microbestanden worden met grote 
regelmaat bijgewerkt.

Planning voor updates zijn terug te vinden in 
de Bestandenplanning van het CBS.

ASIELCOHORT
EIGENDOMTAB
GBAADRESOBJECTBUS
GBABURGERLIJKESTAATBUS
GBAHUISHOUDENSBUS 
GBALEVENDGEBORENENMASSATAB
GBAOVERLIJDENTAB
GBAPERSOONTAB
GBASCHEIDINGENMASSATAB
GECON
GEDETINEERDENTAB
Gezondheidsmonitor Volwassenen 
en Ouderen 2012
Gezondheidsmonitor Volwassenen 
en Ouderen 2016
Gezondheidsmonitor Volwassenen 
en Ouderen 2020
GGZDBCDIAGNOSEHOOFDDIAGTAB
GGZDBCDIAGNOSETAB
GGZDBCTRAJECTENHOOFDDIAGTAB
GGZDBCTRAJECTENTAB
HOOGSTEOPLTAB 
INHATAB
INPATAB
INSCHRWECTAB

JGDBESCHERMBUS
JGDHULPBUS
KINDOUDERTAB
Leeftijdbov
MEDICIJNTAB
MIGMOTIEFBUS
MSZGELEVERDZORGPROFIELTAB
NABIJHEIDZORGTAB
NIETVSLGWBTAB
RDWNPACTTAB
SECMBUS
SLOTAB
SPOLISBUS
UWVONTAANVTAB
VEHTAB
VERDTAB
VRLGBABURGERLIJKESTAATBUS
VRLMIGMOTBUS
VSLGWBTAB
VSLPOSTCODEBUS
WANBZVWTAB
WSNPPERSBUS
WSNPTAB
ZVWZORGKOSTENTAB

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

Naam variabele Niveau

Status, vergunning, verblijfsvergunning, verblijfssituatie Individueel

Leeftijd Individueel

Geslacht Individueel

Burgerlijke staat Individueel

Adres Individueel

Migratiemotief en migratietype Individueel

Onderwijs Individueel

Inkomen Individueel

Arbeid en loon Individueel

Jeugdhulp, -bescherming en -reclassering Individueel

Zorgkosten Individueel

Medicijngebruik Individueel

Economische positie Individueel

HALT misdrijven Individueel

Nareizigers Individueel

Geboorte kind in Nederland Individueel

Gezinshereniging Individueel

Misdrijven Individueel

Onderzoek naar de asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen 2014 - 2021 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/-/media/cbs-op-maat/microdatabestanden/documents/2021/28/asielcohort.pdf
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EIGENDOMTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  RINPERSOON WEL IN GBA/BRP

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

GBADATUMAANVANGADRESHOUDING Datum waarop een persoon in de gemeentelijke 
bevolkingsregisters op een adres is ingeschreven. Datum 
zoals vastgelegd in de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Individueel

GBADATUMEINDEADRESHOUDING Datum waarop een persoon in de gemeentelijke 
bevolkingsregisters op een adres is uitgeschreven.

Individueel

SOORTOBJECTNUMMER Met de variabele SOORTOBJECTNUMMER worden naast de 
reguliere BAG-objecten ook historische verblijfsobjecten en 
niet in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
geidentificeerde verblijfsobjecten aangeduid. In combinatie 
met deze code vormt RINOBJECTNUMMER een uniek 
identificatienummer. Een geadresseerde verblijfplaats kan 
een gebouw zijn, Verblijfsobject genoemd, maar ook een 
caravan op een Standplaats of een woonboot op een 
Ligplaats. Een verblijfplaats kan één of meerdere adressen 
bevatten.

Individuele 
verblijfplaats

B =  Rinobjectnummer BAG
H =  Rinobjectnummer historisch
D =  Rinobjectnummer GBA
O =  Rinobjectnummer herkomst onbekend

RINOBJECTNUMMER Dit versleutelde nummer identificeert de locatie in 
Nederland van een (verblijfs)object volgens de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het nummer 
vormt in combinatie met SOORTOBJECTNUMMER een uniek 
identificatienummer. Een geadresseerde verblijfplaats kan 
een gebouw zijn, Verblijfsobject genoemd, maar ook een 
caravan op een Standplaats of een woonboot op een 
Ligplaats. Een verblijfplaats kan één of meerdere adressen 
bevatten.

Individuele 
verblijfplaats

Adressen van personen die vanaf 1 januari 1995 in de eentelijke bevolkingsregisters ingeschreven  
(hebben ge)staan 2018 - 2021 (toelichting CBS)

http://cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/eigendomtab-eigendom-en-eigenaar-van-woningen
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GBAADRESOBJECTBUS

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  RINPERSOON WEL IN GBA/BRP

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

GBADATUMAANVANGADRESHOUDING Datum waarop een persoon in de gemeentelijke 
bevolkingsregisters op een adres is ingeschreven. Datum 
zoals vastgelegd in de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Individueel

GBADATUMEINDEADRESHOUDING Datum waarop een persoon in de gemeentelijke 
bevolkingsregisters op een adres is uitgeschreven.

Individueel

SOORTOBJECTNUMMER Met de variabele SOORTOBJECTNUMMER worden naast de 
reguliere BAG-objecten ook historische verblijfsobjecten en 
niet in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
geidentificeerde verblijfsobjecten aangeduid. In combinatie 
met deze code vormt RINOBJECTNUMMER een uniek 
identificatienummer. Een geadresseerde verblijfplaats kan 
een gebouw zijn, Verblijfsobject genoemd, maar ook een 
caravan op een Standplaats of een woonboot op een 
Ligplaats. Een verblijfplaats kan één of meerdere adressen 
bevatten.

Individuele 
verblijfplaats

B =  Rinobjectnummer BAG
H =  Rinobjectnummer historisch
D =  Rinobjectnummer GBA
O =  Rinobjectnummer herkomst onbekend

RINOBJECTNUMMER Dit versleutelde nummer identificeert de locatie in 
Nederland van een (verblijfs)object volgens de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het nummer 
vormt in combinatie met SOORTOBJECTNUMMER een uniek 
identificatienummer. Een geadresseerde verblijfplaats kan 
een gebouw zijn, Verblijfsobject genoemd, maar ook een 
caravan op een Standplaats of een woonboot op een 
Ligplaats. Een verblijfplaats kan één of meerdere adressen 
bevatten.

Individuele 
verblijfplaats

Adressen van personen die vanaf 1 januari 1995 in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven 
(hebben ge)staan 2018 - 2021 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gbaadresobjectbus-gba-adreskenmerken-van-personen
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GBABURGERLIJKESTAATBUS

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon.
Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

GBAAANVANGBURGERLIJKESTAAT Datum waarop een burgerlijke staat van een persoon 
is ingegaan.

Individueel

GBAEINDEBURGERLIJKESTAAT Datum waarop een burgerlijke staat van de persoon 
is beëindigd.

Individueel

GBABURGERLIJKESTAATNW Burgerlijke staat. Formele positie van een persoon waarbij 
wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd 
partnerschap.

Individueel 1 =  Ongehuwd
2 =  Gehuwd
3 =  Verweduwd
4 =  Gescheiden
5 =  Partnerschap vanuit ongehuwd (vanaf 1 januari 1998)
6 =  Partnerschap vanuit verweduwd (vanaf 1 januari 1998)
7 =  Partnerschap vanuit gescheiden (vanaf 1 januari 1998)
9 =  Onbekend
-- =  Onbekend
O =  Ongehuwd
H =  Gehuwd
P =  Partnerschap
S =  Gescheiden na huwelijk
SP =  Gescheiden na partnerschap
W =  Verweduwd na huwelijk
WP =  Verweduwd na partnerschap

GBAGEBOORTEJAARPART NER Geboortejaar van de partner van een persoon zoals 
vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Individueel 
(partner)

GBAGEBOORTEMAANDPARTNER Geboortemaand van de partner van een persoon zoals 
vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Individueel 
(partner)

GBAGEBOORTEDAGPARTNER Geboortedag van de partner van een persoon zoals 
vastgelegd in de Basisreg istratie Personen (BRP).

Individueel 
(partner)

GBAGEBOORTELANDPARTNER Geboorteland partner. Individueel 
(partner)

Burgerlijke sta(a)t(en) van alle vanaf 1 oktober 1994 ooit als ingezetene in de BasisRegistratie 
Personen (BRP) opgenomen personen, met datum aanvang en datum einde van elke burgerlijke 
staat 2010 - 2020 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gbaburgerlijkestaatbus-burgerlijke-staat-van-in-de-brp-opgenomen-personen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gbaburgerlijkestaatbus-burgerlijke-staat-van-in-de-brp-opgenomen-personen
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

GBAGESLACHTPARTNER Geslacht partner. Individueel 
(partner)

- =  Onbekend
1 =  Mannen
2 =  Vrouwen

GBABURGERLIJKESTAATBUS
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GBAHUISHOUDENSBUS

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  Rinpersoon wel in GBA

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

DATUMAANVANGHH Begindatum van een huishouden met een bepaalde 
samenstelling. Om de leden van een huishouden bij elkaar te 
sorteren dient te worden geaggregeerd op de sleutels 
DATUMAANVANGHH en HUISHOUDNR. Hiermee wordt het 
mogelijk aanvullende huishoudenskenmerken af te leiden.

Individueel

DATUMEINDEHH Einddatum van een huishouden met een bepaalde 
samenstelling.

Individueel

HUISHOUDNR Dit nummer identificeert een huishouden. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Huishouden

TYPHH Typering van een huishouden op basis van de onderlinge 
relaties van de personen binnen een huishouden.

Huishouden 1 =  Eenpersoonshuidhouden 
2 =  Niet-gehuwd paar zonder kinderen
3 =  Gehuwd paar zonder kinderen 
4 =  Niet-gehuwd paar met kinderen 
5 =  Gehuwd paar met kinderen 
6 =  Eenouderhuishouden 
7 =  Overig huishouden
8 =  Institutioneel huishouden

PLHH Plaats die een persoon in een huishouden inneemt als 
referentiepersoon, of ten opzichte van de referentiepersoon 
van een huishouden.

Individueel - =  Onbekend
1 =  Thuiswonend kind
2 =  Alleenstaande
3 =  Partner in niet-gehuwd paar z. kinderen 
4 =  Partner in gehuwd paar zonder kinderen 
5 =  Partner in niet-gehuwd paar met kinderen 
6 =  Partner in gehuwd paar met kinderen 
7 =  Ouder in eenouderhuishouden 
8 =  Referentiepersoon in overig huishouden
9 =  Overig lid van een huishouden 
10 =  Lid van institutioneel huishouden

Huishoudenskenmerken van in de BRP ingeschreven personen 1995 - 2020 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gbahuishoudensbus-huishoudenskenmerken
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GBAHUISHOUDENSBUS

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

REFPERSOONHH Is een persoon de referentiepersoon in een huishouden? Individueel 0 =  Nee
1 =  Ja

AANTALPERSHH Aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier 
huishouden, ofwel de huishoudensgrootte.

Huishouden

AANTALKINDHH Aantal thuiswonende kinderen in een particulier huishouden. Huishouden
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GBALEVENDGEBORENENMASSATAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel (kind) R =  Rinpersoon wel in GBA

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is 
een betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel (kind)

PUBLICATIEJAARLEVENDGEBORENEN Jaar waarin de geboorte van een levend geboren persoon 
is geteld.

Individueel (kind)

RANGNUMMERMOEDER De positie van een kind in de rangorde van levend 
geborenen uit een moeder. Kinderen die deel uitmaken 
van een meerlinggeboorte krijgen hetzelfde rangnummer. 

Individueel (kind)

Levendgeboren personen die in een publicatiejaar als levendgeborene zijn 
geteld 2010 -2020 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gbalevendgeborenenmassatab-levendgeboren-personen


DIAPER, Data-InfrAstructure for ParEnts and childRen
 | 21

GBAOVERLIJDENTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

GBADatumOverlijden Datum waarop een persoon is overleden. Individueel

Bevat de datum van overlijden van alle personen die sinds 1 januari 1995 zijn overleden en in de GBA ingeschreven 
stonden op de datum van overlijden 1995-2020 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gbaoverlijdentab-datum-van-overlijden-van-personen-die-ingeschreven-staan-in-de-gba
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GBAPERSOONTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

GBAGEBOORTELAND Het land waar een persoon is geboren. Individueel De landcodes met omschrijvingen zijn voor Remote Access 
en On-site gebruikers te vinden in K:\Metadata\Utilities\
Code_Listings\SSBreferentiebestanden\landaktueelrefvv.sav 
met een Toelichting LANDAKTUEELREF.pdf

GBAGESLACHT Het geslacht van een persoon. Individueel - =  Onbekend
1 =  Mannen
2 =  Vrouwen

GBAGEBOORTELANDMOEDER Het land waar de moeder van een persoon is geboren. Individueel

GBAGEBOORTELANDVADER Het land waar de vader van een persoon is geboren. Individueel

GBAAANTALOUDERSBUITENLAND Aantal ouders van een persoon die in het buitenland zijn 
geboren.

Individueel Onbekend
0 =  Geen ouders in het buitenland
1 =  1 ouder in het buitenland
2 =  Beide ouders in het buiteland

GBAHERKOMSTGROEPERING Migratieachtergrond. Land waarmee een persoon 
verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders 
of van zichzelf.

Individueel

GBAGENERATIE Nadere onderscheiding van een persoon naar Nederlandse 
achtergrond, eerste respectievelijk tweede generatie 
migratieachtergrond.

Individueel Onbekend
0 =  Autochtoon
1 =  Eerste generatie allochtoon
2 =  Tweede generatie allochtoon

GBAGEBOORTEJAAR Het geboortejaar van een persoon. Individueel -- =  Onbekend

Persoonskenmerken van alle in de BRP ingeschreven personen, gecoördineerd 2009 - 2020 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gbapersoontab-persoonskenmerken-van-personen-in-de-brp
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

GBAGEBOORTEMAAND De geboortemaand van een persoon. Individueel -- =  Onbekend
01 =  Januari
02 =  Februari
03 =  Maart
04 =  April
05 =  Mei
06 =  Juni
07 =  Juli
08 =  Augustus
09 =  September
10 =  Oktober
11 =  November
12 =  December

GBAGEBOORTEDAG De geboortedag van een persoon. Individueel -- =  Onbekend

GBAGESLACHTMOEDER Geslacht van de moeder. Individueel - =  Onbekend
1 =  Mannen
2 =  Vrouwen

GBAGESLACHTVADER Geslacht van de vader. Individueel - =  Onbekend
1 =  Mannen
2 =  Vrouwen

GBAGEBOORTEJAARMOEDER Geboortejaar van de moeder. Individueel -- =  Onbekend

GBAGEBOORTEMAANDMOEDER Geboortemaand van de moeder. Individueel -- =  Onbekend
01 =  Januari
02 =  Februari
03 =  Maart
04 =  April
05 =  Mei
06 =  Juni
07 =  Juli
08 =  Augustus
09 =  September
10 =  Oktober
11 =  November
12 =  December

GBAPERSOONTAB
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GBAPERSOONTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

GBAGEBOORTEDAGMOEDER Geboortedag van de moeder. Individueel -- =  Onbekend

GBAGEBOORTEJAARVADER Geboortejaar van de vader. Individueel -- =  Onbekend

GBAGEBOORTEMAANDVADER Geboortemaand van de vader. Individueel -- =  Onbekend
01 =  Januari
02 =  Februari
03 =  Maart
04 =  April
05 =  Mei
06 =  Juni
07 =  Juli
08 =  Augustus
09 =  September
10 =  Oktober
11 =  November
12 =  December

GBAGEBOORTEDAGVADER Geboortedag van de vader. Individueel -- =  Onbekend
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GBASCHEIDINGENMASSATAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SCHEIDINGJAAR Jaar waarin een scheiding is geteld. Samen met het 
scheiding-id identificeert deze code een scheiding.

Individueel

SCHEIDINGNUMMER Scheiding-id. Een scheiding identificerend nummer. Individueel

RINPERSOONSPARTNER1S Indicator voor de oorsprong van ‘Persoon-id’ van partner 1. Individueel G =  RINPERSOON niet in GBA/BRP, geen sofinr. 
R =  RINPERSOON wel in GBA/BRP

RINPERSOONPARTNER1S Persoon-id van partner 1. Dit nummer identificeert een 
natuurlijk persoon.

Individueel

RINPERSOONSPARTNER2S Indicator voor de oorsprong van ‘Persoon-id’ van partner 2. Individueel G =  RINPERSOON niet in GBA/BRP, geen sofinr. 
R =  RINPERSOON wel in GBA/BRP

RINPERSOONPARTNER2S Persoon-id van partner 2. Dit nummer identificeert een 
natuurlijk persoon.

Individueel

DATUMSCHEIDING Datum scheiding. Betreft de datum zoals vastgelegd in het 
gemeentelijk bevolkingsregister.

Individueel

PUBLICATIEJAARSCHEIDING Jaar waarin de scheiding wordt gepubliceerd. Individueel

EERDERESCHEIDINGENPARTNER1 Aantal scheidingen partner 1. Individueel

EERDERESCHEIDINGENPARTNER2 Aantal scheidingen partner 2. Individueel

AANTALMINDKINDBIJSCHEIDING Aantal minderjarige kinderen betrokken bij een scheiding. Individueel

AANTALMINDKINDBIJSCHEIDINGPARTNER1 Aantal minderjarige kinderen betrokken bij de scheiding van 
partner 1.

Individueel

AANTALMINDKINDBIJSCHEIDINGPARTNER2 Aantal minderjarige kinderen betrokken bij de scheiding van 
partner 2.

Individueel

Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het 
bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar. 
Dit bestandis geschikt om het jaarlijkse aantal scheidingen te bepalen zoals die zijn 
 gepubliceerd door team Demografie. Dit bestand is een definitief bestand en zal niet meer 
wijzigen 2013 - 2020 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gbascheidingenmassatab-scheidingen-personen-in-de-gba
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GECON

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

Zie de documentatie van de 
afzonderlijke jaren voor de 
onderliggende variabelen (>900) in 
deze bestanden.

Volledig mogelijk overzicht geven van (ontwikkelingen in) de gezondheid, de medische contacten, de leefstijl en het preventieve gedrag van 
de  bevolking in Nederland. Voor het merendeel van de onderwerpen personen van 0 jaar of ouder woonachtig in particuliere huishoudens. 
Voor sommige onderwerpen geldt een aparte leeftijdsgrens. Gebaseerd op een steekproef van ongeveer 9500. 2010 - 2020 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/gezondheid-en-welzijn
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GEDETINEERDENTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
S =  RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF
V =  RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, SATELLIET

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

DetEncSKN Het strafrechtketennummer (SKN) van een gedetineerde. 
Zodra een persoon in aanraking komt met justitie, krijgt hij 
een strafrechtketennummer. Een persoon behoudt daarna 
altijd hetzelfde SKN-nummer.

Individueel

SCMDELZWAARST SCMcode van het delict met de zwaarste strafdreiging 
waarvoor een persoon in een jaar gedetineerd is geweest. 
Een misdrijf ingedeeld volgens de Standaardclassificatie 
misdrijven (SCM).

Individueel 1010000 =  1.1 Diefstal/verduistering en inbraak
1010100 =  1.1.1 Diefstal en inbraak met geweld
1010200 =  1.1.2 Eenvoudige diefstal
1010300 =  1.1.3 Gekwalificeerde diefstal
1010400 =  1.1.4 Verduistering
1020000 =  1.2 Bedrog
1020100 =  1.2.1 Oplichting
1020200 =  1.2.2 Flessentrekkerij
1020300 =  1.2.3 Overig bedrog
1020400 =  1.2.4 Bedrog niet gespecificeerd
1030000 =  1.3 Valsheidsmisdrijven
1030100 =  1.3.1 Muntmisdrijf
1030200 =  1.3.2 Valsheid in zegels en merken
1030300 =  1.3.3 Valsheid in geschriften
1040000 =  1.4 Heling
1050000 =  1.5 Afpersing en afdreiging
1060000 =  1.6 Bankbreuk
1070000 =  1.7 Witwassen
1080000 =  1.8 Overige vermogensmisdrijven
2000000 =  2 Vernieling en openbare orde
2010000 =  2.1 Vernieling en beschadiging
2020000 =  2.2 Tegen de openbare orde
2020100 =  2.2.1 Openlijk geweld

De gedetineerdentab bevat een selectie van variabelen uit de zogeheten Tenuitvoerlegging Persoonsgebonden 
straffen/ Gevangeniswezen (TULP/GW)-registratie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Van alle gedeti-
neerden is  opgenomen wat het zwaarste delict was waarvoor zij in een bepaald jaar gedetineerd zijn geweest. 
Iedere regel  vertegenwoordigt een gedetineerde. “Strafrechtelijk gedetineerden met hun zwaarste misdrijf” 
2010 - 2020 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gedetineerdentab-zwaarste-misdrijf-strafrechtelijk-gedetineerden
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SCMDELZWAARST SCMcode van het delict met de zwaarste strafdreiging 
waarvoor een persoon in een jaar gedetineerd is geweest. 
Een misdrijf ingedeeld volgens de Standaardclassificatie 
misdrijven (SCM).

Individueel 2020200 =  2.2.2 Huisvredebreuk
2020300 =  2.2.3 Lokaalvredebreuk
2020400 =  2.2.4 Computervredebreuk
2020500 =  2.2.5 Discriminatie
2020600 =  2.2.6 Tegen openbare orde overig
2020700 =  2.2.7 Openbare orde niet gespecificeerd
2030000 =  2.3 Brandstichting/ontploffing
2040000 =  2.4 Tegen het openbaar gezag
2040100 =  2.4.1 Niet opvolgen van ambtelijk bevel
2040200 =  2.4.2 Wederspannigheid
2040300 =  2.4.3 Valse aangifte
2040400 =  2.4.4 Mensensmokkel
2040500 =  2.4.5 Verblijf v. ongewenste vreemdeling
2040600 =  2.4.6 Tegen het openbaar gezag overig
2040700 =  2.4.7 Openbaar gezag niet gespecificeerd
3000000 =  3 Gewelds- en seksuele misdrijven
3010000 =  3.1 Mishandeling
3020000 =  3.2 Bedreiging en stalking
3020100 =  3.2.1 Bedreiging
3020200 =  3.2.2 Stalking
3030000 =  3.3 Seksuele misdrijven
3030100 =  3.3.1 Aanranding
3030200 =  3.3.2 Verkrachting
3030300 =  3.3.3 Schennis der eerbaarheid
3030400 =  3.3.4 Ontucht met minderjarige
3030500 =  3.3.5 (Kinder)pornografie
3030600 =  3.3.6 Ontucht met misbruik van gezag
3030700 =  3.3.7 Overige seksuele misdrijven
3040000 =  3.4 Misdrijven tegen het leven
3050000 =  3.5 Vrijheidsbeneming/gijzeling
3060000 =  3.6 Mensenhandel
3070000 =  3.7 Overige geweldsmisdrijven
4000000 =  4 Overige misdrijven WvSr
5000000 =  5 Verkeersmisdrijven
5010000 =  5.1 Verlaten plaats ongeval
5020000 =  5.2 Rijden onder invloed

GEDETINEERDENTAB
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SCMDELZWAARST SCMcode van het delict met de zwaarste strafdreiging 
waarvoor een persoon in een jaar gedetineerd is geweest. 
Een misdrijf ingedeeld volgens de Standaardclassificatie 
misdrijven (SCM).

Individueel 5030000 =  5.3 Rijden tijdens ontzegging/OBM
5040000 =  5.4 Rijden tijdens rijverbod
5050000 =  5.5 Voeren vals kenteken
5060000 =  5.6 Joyriding
5070000 =  5.7 Weigeren blaastest/bloedonderzoek
5080000 =  5.8 Overige verkeersmisdrijven
6000000 =  6 Drugsmisdrijven
6010000 =  6.1 Harddrugs
6020000 =  6.2 Softdrugs
7000000 =  7 (Vuur)wapenmisdrijven
9000000 =  9 Misdrijven overige wetten
9010000 =  9.1 Misdrijven WED
9010100 =  9.1.1 Milieumisdrijven
9010200 =  9.1.2 Ov misdrijven WED
9020000 =  9.2 Militaire misdrijven
9030000 =  9.3 Overige misdrijven
9090000 =  9.9 Onbekend delict

DetEncSKN2 Door de nieuwe encryptie van strafrechtketennummers 
bevat deze zowel cijfers als letters en is 32 posities lang. 
Variabele is inhoudelijk gelijk aan DetEncSKN.

Individueel

GEDETINEERDENTAB
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GEZONDHEIDSMONITOR VOLWASSENEN  
EN OUDEREN 2012 (toelichting CBS) 

Naam variabele Niveau

Ervaren gezondheid Individueel

Chronische aandoeningen Individueel

Beperkingen Individueel

Angst en depressie Individueel

Eenzaamheid Individueel

Mantelzorg geven Individueel

Lengte & gewicht Individueel

Bewegen Individueel

Alcoholgebruik Individueel

Roken Individueel

Huiselijk geweld Individueel

Achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, 
huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, inkomen en geografische indicator)

Individueel

Beperkingen Individueel

Angst & depressie Individueel

Eenzaamheid Individueel

Mantelzorg geven Individueel

Lengte & gewicht Individueel

Bewegen Individueel

Alcoholgebruik Individueel

Roken Individueel

Huiselijk geweld Individueel

Dit bestand bevat ruim 400 variabelen, zie hiervoor de 
CBS toelichting. Dit bestand betreft een steekproef van 
de Nederlandse samenleving.

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gemon-2012-gezondheidsmonitor-volwassenen-en-ouderen
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GEZONDHEIDSMONITOR VOLWASSENEN  
EN OUDEREN 2016 (toelichting CBS) 

Naam variabele Niveau

Ervaren gezondheid Individueel

Chronische aandoeningen Individueel

Beperkingen Individueel

Angst en depressie Individueel

Geslacht en leeftijd Individueel

Regie over eigen leven Individueel

Lengte & gewicht Individueel

Roken Individueel

Alcoholgebruik Individueel

Bewegen Individueel

Eenzaamheid Individueel

Mantelzorg geven Individueel

Mantelzorg ontvangen (alleen voor doelgroep 65+) Individueel

Vrijwilligerswerk Individueel

Ouderenmishandeling (alleen voor doelgroep 65+)  Individueel

Geluidhinder (alleen voor doelgroep 19-64 jarigen)  Individueel

Achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, 
huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, rondkomen, inkomen en geografische 
indicator)

Individueel

Dit bestand bevat ruim 400 variabelen, zie hiervoor de 
CBS toelichting. Dit bestand betreft een steekproef van 
de Nederlandse samenleving.

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gemon-2016-gezondheidsmonitor-volwassenen-en-ouderen
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GEZONDHEIDSMONITOR VOLWASSENEN  
EN OUDEREN 2020 (toelichting CBS) 

Naam variabele Niveau

Ervaren gezondheid Individueel

Chronische aandoeningen Individueel

Beperkingen Individueel

Angst en depressie Individueel

Stress Individueel

Regie over eigen leven Individueel

Lengte & gewicht Individueel

Roken, e-sigaret Individueel

Alcoholgebruik Individueel

Bewegen Individueel

Eenzaamheid Individueel

Mantelzorg geven Individueel

Vrijwilligerswerk Individueel

Ouderenmishandeling (alleen voor doelgroep 65+)  Individueel

Geluidhinder (alleen voor doelgroep 18-64 jarigen)  Individueel

Slaapverstoring Individueel

Corona Individueel

Achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, 
huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, rondkomen, inkomen en geografische 
indicator)

Individueel

Dit bestand bevat ruim 400 variabelen, zie hiervoor de 
CBS toelichting. Dit bestand betreft een steekproef van 
de Nederlandse samenleving.

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gemon-2020-gezondheidsmonitor-volwassenen-en-ouderen
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GGZDBCDIAGNOSEHOOFDDIAGTAB 

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  RINPERSOON WEL IN GBA/BRP

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

GGZInstelling Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling. Individueel

GGZLocatie (Administratieve) locatie van de instelling. Individueel

GGZDBCtrajectnummerHOOFDDIAG Uniek nummer van een DBC-traject binnen een instelling Individueel

GGZDBCDiagnosevolgnummerHOOFDDIAG Uniek volgnummer van een diagnose. Een willekeurig 
aangemaakt nummer om de regels uniek te kunnen 
identificeren.

Individueel

GGZDBCDiagnosedatumHOOFDDIAG Datum waarop een diagnose is gesteld. Individueel

GGZDBCnevendiagnoseDSMIVHOOFDDIAG Nevendiagnose volgens DSM-IV in hoofdgroep. 
Een indeling van een diagnose gebaseerd op de Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 4th Edition.

Individueel 01 =  Overige stoornissen in de kindertijd
02 =  Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
03 =   Aandachtstekortstoornissen en 

gedragsstoornissen
04 =  Restgroep diagnoses
05 =  Aanpassingsstoornissen
06 =   Andere aandoeningen en problemen die een 

reden voor zorg kunnen zijn
07 =   Delirium, dementie en amnestische en andere 

cognitieve stoornissen
08 =  Aan alcohol gebonden stoornis
09 =  Overige aan een middel gebonden stoornissen
10 =   Schizofrenie en andere psychotische 

stoornissen
11 =  Depressieve stoornissen

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking 
hebben op behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, zoals 
deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek. Dit betreft de 
 gespecialiseerde GGZ. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. 
Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2015-2019 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/ggzdbcdiagnosehoofddiagtab-nevendiagnosen-diagnose
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GGZDBCDIAGNOSEHOOFDDIAGTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

GGZDBCnevendiagnoseDSMIVHOOFDDIAG Nevendiagnose volgens DSM-IV in hoofdgroep. 
Een indeling van een diagnose gebaseerd op de Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 4th Edition.

Individueel 12 =  Bipolaire en overige stemmingsstoornissen
13 =  Angststoornissen
14 =  Persoonlijkheidsstoornissen
15 =  Somatoforme stoornissen
16 =  Eetstoornissen
00 =  Geen of ontbrekende primaire diagnose
18 =  Totaal alle diagnosen
20 =  Stoornissen in de kindertijd
21 =  Aan een middel gebonden stoornissen
22 =  Stemmingsstoornissen

GGZDBCdiagnoseaantalHOOFDDIAG Aantal verschillende diagnosen in hoofddiagnosegroep. Individueel
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GGZDBCDIAGNOSETAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  RINPERSOON WEL IN GBA/BRP

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

GGZInstelling Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling. Individueel

GGZLocatie (Administratieve) locatie van de instelling. Individueel

GGZDBCtrajectnummer Uniek nummer van een DBC-traject binnen een instelling. Individueel

GGZDBCDiagnosevolgnummer Uniek volgnummer van een diagnose. Een willekeurig 
aangemaakt nummer om de regels uniek te kunnen 
identificeren. Bij een update van de dataset wordt dit 
nummer opnieuw aangemaakt. 

Individueel

GGZDBCDiagnosedatum Datum waarop een diagnose is gesteld. Individueel

GGZDBCnevendiagnoseDSMIV Nevendiagnose volgens DSM-IV. Een indeling van een 
diagnose gebaseerd op de Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders 4th Edition.

Individueel

GGZDBCTrekkenvan Geeft aan of er bij de diagnose sprake is van een volledige 
diagnose of van 'trekken van'.

Individueel J =  Trekken van Volledige diagnose

Nevendiagnosen. Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op 
behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-
systematiek en in overige declarabele zorgproducten 2011 - 2016 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/ggzdbcdiagnosetab-nevendiagnosen-bij-dbc-trajecten-ggz
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GGZDBCTRAJECTENHOOFDDIAGTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. 
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  RINPERSOON WEL IN GBA/BRP

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en 
dimensieloos nummer.

Individueel

GGZInstelling Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling. Individueel

GGZLocatie (Administratieve) locatie van de instelling. Individueel

GGZDBCtrajectnummer Uniek nummer van een DBC-traject binnen een instelling. Individueel

GGZDBCZorgtrajectnummerHOOFDDIAG Uniek nummer van een zorgtraject binnen een instelling. Individueel

GGZDBCtrajectnummerHOOFDDIAG Uniek nummer van een DBC-traject binnen een instelling. Individueel

GGZDBCBegindatumHOOFDDIAG Begindatum van DBC. Individueel

GGZDBCEinddatumHOOFDDIAG Einddatum van DBC. Individueel

GGZDBCStartdatumZTRHOOFDDIAG Startdatum van het zorgtraject. Individueel

GGZDBCEinddatumZTRHOOFDDIAG Einddatum van Zorgtraject. Individueel

GGZDBCVerzekeraarHOOFDDIAG Versleutelde UZOVI-code. Unieke ZorgVerzekeraarsIdentificatie 
(UZOVI)-code van een zorgverzekeraar.

Individueel

GGZDBCZorgtypeHOOFDDIAG Zorgtype. Individueel

GGZDBCCircuitHOOFDDIAG GGZ zorgcircuits. Individueel

GGZDBCSluitredenHOOFDDIAG Reden van afsluiten GGZ DBC. Individueel

GGZDBCProductgroepcodeHOOFDDIAG Productgroep die aan de DBC gekoppeld is. Individueel

GGZDBCDeclaratiecodeHOOFDDIAG Declaratiecode. Individueel

GGZDBCHoofddiagnoseDSMIVHOOFDDIAG Hoofddiagnose volgens DSM-IV. Individueel

GGZDBCLaatsteContactdatumDBCHOOFDDIAG Laatste Contactdatum DBC Geestelijke Gezondheidszorg. Individueel

GGZDBCVerblijfdagenHOOFDDIAG Verblijfdagen DBC geestelijk gezondheidszorg. Individueel

GGZDBCVerblijf2015HOOFDDIAG Verblijfdagen in 2015. Individueel

GGZDBCVerblijf2016HOOFDDIAG Verblijfdagen in 2016. Individueel

GGZDBCVerblijf2017HOOFDDIAG Verblijfdagen in 2017. Individueel

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking 
hebben op behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, zoals 
deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek. Dit betreft de 
gespecialiseerde GGZ 2015-2019 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/ggzdbctrajectenhoofddiagtab-geopende-diagnose
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

GGZDBCVerblijf2018HOOFDDIAG Verblijfdagen in 2018. Individueel

GGZDBCVerblijf2019HOOFDDIAG Verblijfdagen in 2019. Individueel

GGZDBCVerblijf2020HOOFDDIAG Verblijfdagen in 2020. Individueel

GGZDBCOphooggewichtHOOFDDIAG Ophooggewicht (wegen met ophogen). Factor om waarnemingen op te 
hogen voor in het bestand ontbrekende Diagnose Behandeling 
Combinatie-trajecten (DBC-trajecten).

Individueel

GGZDBCTRAJECTENHOOFDDIAGTAB
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GGZDBCTRAJECTENTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
 (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is 
een betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

GGZInstelling Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling. Individueel

GGZLocatie (Administratieve) locatie van de instelling. Individueel

GGZDBCZorgtrajectnummer Uniek nummer van een zorgtraject binnen een instelling. Individueel

GGZDBCtrajectnummer Uniek nummer van een DBC-traject binnen een instelling. Individueel

GGZDBCBegindatum Begindatum van DBC. Individueel

GGZDBCEinddatum Einddatum van DBC. Individueel

GGZDBCStartdatumZTR Startdatum van het zorgtraject. Individueel

GGZDBCEinddatumZTR Einddatum van het zorgtraject. Individueel

GGZDBCVerzekeraar Versleutelde UZOVI-code (Unieke ZorgVerzekeraars
Identificatie-code).

Individueel

GGZDBCZorgtype Het type zorg van een DBC-traject. Individueel

GGZDBCCircuit Het circuit waarin een cliënt behandeld wordt. Individueel 1 =  Volwassenen lang
2 =  Volwassenen kort
3 =  Ouderen
4 =  Kinderen & Jeugd
5 =  Verslavingszorg
6 =  Forensicsch
7 =  Forensisch Jeugd
8 =  Forensisch Volwassenen in strafrechtelijk kader (SK)
9 =  Forensisch Volwassenen niet in strafrechtelijk kader (SK)

Geopende DBC-trajecten in de GGZ. Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking 
hebben op behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, zoals deze geregistreerd worden in de 
DBC-systematiek en in overige declarabele zorgproducten 2010 - 2020 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/ggzdbctrajectentab-geopende-dbc-trajecten-in-de-ggz
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GGZDBCTRAJECTENTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

GGZDBCSluitreden Reden van afsluiten GGZ DBC. Individueel 1 =  Reden voor afsluiting bij patiënt/ niet bij behandelaar
2 =  Reden voor afsluiting bij behandelaar/ om inhoudelijke redenen
3 =  In onderling overleg beëindigd zorgtraject/ patiënt uitbehandeld
4 =   Afsluiten DBC/DBBC administratief of vanwege openen 

vervolgDBC/DBBC
5 =  Afsluiting na alleen pré-intake/intake/diagnostiek/crisisopvang
6 =  Reden voor afsluiten door beëindigen strafrechtelijke titel
7 =   Reden voor afsluiting door onvoorziene beëindiging 

strafrechtelijke titel
8 =  Time o
9 =  Afsluiten vanwege openen vervolg-DBC
10 =  Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging
19 =  Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek
20 =  Afsluiten vanwege overgang naar jeugd-ggz

GGZDBCProductgroepcode Productgroep die aan de DBC gekoppeld is. Individueel

GGZDBCDeclaratiecode De declaratiecode van een zorgproduct. Individueel

GGZDBCHoofddiagnoseDSMIV Hoofddiagnose volgens DSM-IV. Individueel

GGZDBCLaatsteContactdatumDBC Laatste contactdatum DBC GGZ. Individueel

GGZDBCSomatischProbleem Somatisch probleem met relatie tot de psychische 
stoornis.

Individueel 0 =  Onbekend
1 =  Geen
2 =  Enkelvoudig
3 =  Complex

GGZDBCVerblijfdagen Verblijfdagen DBC geestelijke gezondheidszorg. Individueel

GGZDBCVerblijf2011 Verblijfdagen in 2011. Individueel 0 =  Geen verblijf in 2011
1 =  Wel verblijf in 2011

GGZDBCVerblijf2012 Verblijfdagen in 2012. Individueel 0 =  Geen verblijf in 2012
1 =  Wel verblijf in 2012

GGZDBCVerblijf2013 Verblijfdagen in 2013. Individueel 0 =  Geen verblijf in 2013
1 =  Wel verblijf in 2013

GGZDBCVerblijf2014 Verblijfdagen in 2014. Individueel 0 =  Geen verblijf in 2014
1 =  Wel verblijf in 2014
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GGZDBCTRAJECTENTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

GGZDBCVerblijf2015 Verblijfdagen in 2015. Individueel 0 =  Geen verblijf in 2015
1 =  Wel verblijf in 2015

GGZDBCVerblijf2016 Verblijfdagen in 2016. Individueel 0 =  Geen verblijf in 2016
1 =  Wel verblijf in 2016

GGZDBCVerblijf2017 Verblijfdagen in 2017. Individueel 0 =  Geen verblijf in 2017
1 =  Wel verblijf in 2017

GGZDBCVerblijf2018 Verblijfdagen in 2018. Individueel 0 =  Geen verblijf in 2018
1 =  Wel verblijf in 2018

GGZDBCVerblijf2019 Verblijfdagen in 2019. Individueel 0 =  Geen verblijf in 2019
1 =  Wel verblijf in 2019

GGZDBCOphooggewicht Ophooggewicht. Factor om waarnemingen op te hogen 
voor in het bestand ontbrekende DBC-trajecten. 

Individueel
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HOOGSTEOPLTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  Rinpersoon wel in GBA

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

OPLNRHB Opleidingsnummer hoogst behaalde opleiding. Duidt de 
benaming van een opleiding aan.

Individueel

OPLNRHG Opleidingsnummer hoogst gevolgde opleiding. Duidt de 
benaming van een opleiding aan.

Individueel

GEWICHTHOOGSTEOPL Ophooggewicht, nodig om een representatieve weergave 
van het opleidingsniveau te verkrijgen voor de Nederlandse 
(GBA-) bevolking, of subpopulaties.

Individueel

OPLNIVSOI2016AGG4HBMETNIRWO Opleidingsniveau van een persoon, in 18 categorieën hoogst 
behaalde opleiding.

Individueel (zie codelijst in 'Toelichting CBS')

OPLNIVSOI2016AGG4HGMETNIRWO Opleidingsniveau van een persoon, in 18 categorieën hoogst 
gevolgde opleiding.

Individueel (zie codelijst in 'Toelichting CBS')

RICHTdetailISCEDF2013HBmetNIRWO Opleidingsrichting hoogst behaald onderwijs incl. 
bijschatting voor Niet in Registers Waargenomen Onderwijs.

Individueel (zie codelijst in 'Toelichting CBS')

RICHTdetailISCEDF2013HGmetNIRWO Opleidingsrichting hoogst gevolgd onderwijs incl. 
bijschatting voor Niet in Registers Waargenomen Onderwijs.

Individueel (zie codelijst in 'Toelichting CBS')

BRONOPLARSCHIEFHB Afkorting bron hoogst behaald onderwijs. Individueel (zie codelijst in 'Toelichting CBS')

BRONOPLARCHIEFHG Afkorting bron hoogst gevolgd onderwijs. Individueel (zie codelijst in 'Toelichting CBS')

RGEBB Is een opleidingsniveau van een persoon waargenomen via 
de Enqûete Beroeps Bevolking (EBB) en registers?

Individueel 0 =  Niet in doorsnede EBB/registers
1 =  Wel in doorsnede EBB/registers

Hoogst behaald en gevolgd opleidingsniveau en richting van de bevolking in Nederland 1999 - 2020 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/hoogsteopltab-hoogst-behaald-gevolgd-opleidingsniveau
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INHATAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONSHKW Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon, de hoofdkostwinner van een 
huishouden. De code geeft aanuit welke bron (registratie) 
het persoon-id is afgeleid (meestal GBA).

Huishouden R =  Rinpersoon wel in GBA

RINPERSOONHKW Samen met RINPERSOONSHKW identificeert dit nummer de 
hoofdkostwinner van een huishouden. Dit nummer 
identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- 
en dimensieloos nummer.

Huishouden Nummer (persoon-id)

INHAHL Het aantal personen dat deel uitmaakt van een huishouden. Huishouden Absoluut getal, 99 = Onbekend

INHAHLMI Aantal personen in een huishouden met persoonlijk inkomen. Huishouden Absoluut getal, 99 = Onbekend

INHARMEUR Inkomen van een huishouden ten opzichte van de 
Europese armoedegrens in het verslagjaar. Doelpopulatie: 
particuliere huishoudens waarvan het inkomen bekend is.

Huishouden -2 =  Institutioneel huishouden
-1 =  Particulier huishouden met onbekend inkomen
1 =  Minder dan 2%
2 =  2-3%
3 =  3-4%
4 =  4-5%
…
997 =  997-998%
998 =  998-999%
999 =  999% of meer

INHARMEURL Inkomen van een huishouden ten opzichte van de Europese 
armoedegrens in het verslagjaar. Doelpopulatie: particuliere 
huishoudens waarvan het inkomen bekend is.

Huishouden -4 =   Geen doelpopulatie in minimaal 2 van de 3 
voorgaande jaren

-2 =  Institutioneel huishouden
-1 =  Particulier huishouden met onbekend inkomen
1 =  Minder dan 2%
2 =  2-3%
3 =  3-4%
4 =  4-5%
…
997 =  997-998%
998 =  998-999%
999 =  999% of meer

Inkomen van huishoudens 2011 - 2019 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/inhatab-inkomen-van-huishoudens
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INHATAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

INHARMLAG Inkomen van een huishouden ten opzichte van de Europese 
armoedegrens in de laatste vier jaren.

Huishouden -3 =  Studentenhuishouden/niet gehele jaar inkomen 
-2 =  Institutioneel huishouden
-1 =  Particulier huishouden met onbekend inkomen
1 =  Minder dan 2% 
2 =  2-3%
3 =  3-4%
4 =  4-5%
…
997 =  997-998%
998 =  998-999%
999 =  999% of meer

INHARMLAGL Inkomen van een huishouden ten opzichte van de 
lage-inkomensgrens in het verslagjaar.

Huishouden -4 =  Geen doelpopulatie in minimaal 2 van de 3 
voorgaande jaren

-3 =  Studentenhuishouden/niet gehele jaar inkomen
-2 =  Institutioneel huishouden
-1 =  Particulier huishouden met onbekend inkomen
1 =  Minder dan 2%
2 =  2-3%
3 =  3-4%
4 =  4-5%
…
997 =  997-998%
998 =  998-999%
999 =  999% of meer

INHARMSOC Inkomen van een huishouden ten opzichte van het 
beleidsmatig minimum in het verslagjaar.

Huishouden -3 =  Studentenhuishouden/niet gehele jaar inkomen 
-2 =  Institutioneel huishouden
-1 =  Particulier huishouden met onbekend inkomen
1 =  Minder dan 2%
2 =  2-3%
3 =  3-4%
4 =  4-5%
…
997 =  997-998%
998 =  998-999%
999 =  999% of meer
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INHARMSOCL Inkomen van een huishouden ten opzichte van het 
beleidsmatig minimum in de laatste vier jaren.

Huishouden -4 =  Geen doelpopulatie in minimaal 1 van de 3 
voorgaande jaren

-3 =  Studentenhuishouden/niet gehele jaar inkomen
-2 =  Institutioneel huishouden
-1 =  Particulier huishouden met onbekend inkomen
1 =  Minder dan 2%
2 =  2-3%
3 =  3-4%
4 =  4-5%
…
997 =  997-998%
998 =  998-999%
999 =  999% of meer

INHBBIHJ De bron waaruit een huishouden het meeste inkomen 
ontvangt.

Huishouden 11 =  Loon
12 =  Loon directeur-grootaandeelhouder
13 =  Winst zelfstandig ondernemer
14 =  Inkomen overige zelfstandige
21 =  Werkloosheidsuitkering
22 =  bijstandsuitkering
23 =  Uitkering sociale voorziening overig
24 =  Uitkering ziekte/arbeidsongeschiktheid
25 =  Pensioenuitkering
26 =  Studiefinanciering
30 =  Inkomen uit vermogen
99 =  Huishoudensinkomen onbekend

INHBELIH Het belastbaar inkomen uit box 1, 2 en 3 gesommeerd over 
alle leden van het huishouden.

Huishouden 9999999999 = Onbekend

INHBESTINKH Het besteedbaar inkomen van een huishouden. Huishouden

INHBRUTINKH Het bruto inkomen van het huishouden. Huishouden 9999999999 = Onbekend

INHEHALGR Classificatie van een particulier huishouden naar bezit van 
een eigen woning en het al dan niet hebben van 
huurtoeslag, op 1 januari van het verslagjaar.

Huishouden 9999999999 = Onbekend

INHGESTINKH Het besteedbaar inkomen van een huishouden gecorrigeerd 
voor de omvang en samenstelling van een huishouden.

Huishouden 9999999999 = Onbekend



DIAPER, Data-InfrAstructure for ParEnts and childRen
 | 45

INHATAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

INHP100HBEST Particuliere huishoudens verdeeld in 100 groepen van 
gelijke omvang op basis van het besteedbaar inkomen.

Huishouden -3 =  Particulier
-2 =  Institutioneel huishouden
-1 =  Particulier huishouden met onbekend inkomen
1 =  1e percentiel
2 =  2e percentiel
… 
98 =  98e percentiel
99 =  99e percentiel
100 =  100e percentiel

INHP100HBESTES Particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens 
verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van 
het besteedbaar inkomen.

Huishouden -3 =  Particulier studentenhuishouden
-2 =  Institutioneel huishouden
-1 =  Particulier huishouden met onbekend inkomen
1 =  1e percentiel
2 =  2e percentiel
…
98 =  98e percentiel
99 =  99e percentiel
100 =  100e percentiel

INHP100HBRUT Particuliere huishoudens verdeeld in 100 groepen van 
gelijke omvang op basis van het bruto inkomen.

Huishouden -2 =  Institutioneel huishouden
-1 =  Particulier huishouden met onbekend inkomen
1 =  1e percentiel
2 =  2e percentiel
… 
98 =  98e percentiel
99 =  99e percentiel
100 =  100e percentiel

INHP100HGEST Particuliere huishoudens verdeeld in 100 groepen van 
gelijke omvang op basis van het gestandaardiseerd 
inkomen.

Huishouden -2 =  Institutioneel huishouden
-1 =  Particulier huishouden met onbekend inkomen
1 =  1e percentiel
2 =  2e percentiel
… 
98 =  98e percentiel
99 =  99e percentiel
100 =  100e percentiel
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

INHP100HGESTES Particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens 
verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van 
het gestandaardiseerd inkomen.

Huishouden -3 =  Particulier studentenhuishouden
-2 =  Institutioneel huishouden
-1 =  Particulier huishouden met onbekend inkomen
1 =  1e percentiel
2 =  2e percentiel
… 
98 =  98e percentiel
99 =  99e percentiel
100 =  100e percentiel

INHP100HPRIM Particuliere huishoudens met primair inkomen verdeeld 
in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het primair 
inkomen.

Huishouden -2 =  Institutioneel huishouden
-1 =  Particulier huishouden met onbekend inkomen
1 =  1e percentiel
2 =  2e percentiel
… 
98 =  98e percentiel
99 =  99e percentiel
100 =  100e percentiel

INHPOPIIV Soort huishouden naar indicatie of een huishouden een 
waargenomen inkomen heeft.

Huishouden 1 =  Particulier huishouden met waarneming inkomen
2 =  Particulier studentenhuishouden met waarneming 

inkomen
3 =  Instiutioneel huishouden, eenheid met waarneming 

inkomen
7 =  Particulier huishouden zonder waarneming 

inkomen
8 =  Institutioneel huishouden, eenheid zonder 

waarneming inkomen
9 =  Particulier, maar niet behorend tot 

huishoudenspopulatie

INHPRIMINKH Het primair inkomen bestaat uit inkomen uit arbeid, 
inkomen uit eigen onderneming en inkomen uit vermogen.

Huishouden 9999999999 = Onbekend
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INHSAMAOW Typering van een huishouden op basis van de onderlinge 
relaties van de personen binnen een huishouden en de 
aanwezigheid van personen in de Algemene Ouderdomswet 
(AOW)-leeftijd.

Huishouden 11 =  Alleenstaande man, vanaf AOW-leeftijd
12 =  Alleenstaande vrouw, vanaf AOW-leeftijd
13 =  (Echt)paar, beide partners vanaf AOW-leeftijd
14 =  (Echt)paar, één partner vanaf AOW-leeftijd
15 =  Overig meerp. huish., ten minste 1 persoon vanaf 

AOW-leeftijd
20 =  Huishouden in IIT, ten minste 1 persoon vanaf 

AOW-leeftijd
31 =  Alleenstaande, tot AOW-leeftijd
32 =  Meerpersoonshuishouden, alle personen tot 

AOW-leeftijd
40 =  Huishouden in IIT, alle personen tot AOW-leeftijd
88 =  Onbekend huishouden

INHSAMHH Typering van een huishouden op basis van de onderlinge 
relaties van de personen binnen een huishouden en 
geslacht en leeftijd.

Huishouden 11 =  Eenpersoonshuishouden, man tot AOW-leeftijd 
12 =  Eenpersoonshuishouden, man vanaf AOW-leeftijd 
13 =  Eenpersoonshuishouden, vrouw tot AOW-leeftijd
14 =  Eenpersoonshuishouden, vrouw vanaf AOW-

leeftijd
21 =  Paar zonder kinderen, hoofdkostwinner tot 

AOW-leeftijd
22 =  Paar zonder kinderen, hoofdkostwinner vanaf 

AOW-leeftijd
31 =  Paar met uitsluitend minderj. kinderen
32 =  Paar met minderj. en meerderj. kinderen
33 =  Paar met uitsluitend meerderj. kinderen
41 =  Eenoudergezin, uitsluitend minderj. kinderen
42 =  Eenoudergezin, minderj. en meerderj. kinderenl
43 =  Eenoudergezin, uitsluitend meerderj. kinderen
51 =  Paar zonder kinderen maar met andere 

inwonende(n)
52 =  Paar met uitsluitend minderj. kinderen en andere 

inwonende(n) 
53 =  Paar met minderj. en meerderj. kinderen en andere 

inwonende(n)
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INHSAMHH Typering van een huishouden op basis van de onderlinge 
relaties van de personen binnen een huishouden en 
geslacht en leeftijd.

Huishouden 54 =  Paar met uitsluitend meerderj. kinderen en andere 
inwonende(n)

55 =  Eenoudergezin, uitsluitend minderj. kind. en 
andere inwonende(n)

56 =  Eenoudergezin, minderj. en meerderj. kind. en 
andere inwonende(n)

57 =  Eenoudergezin, uitsluitend meerderj. kind. en 
andere inwonende(n)

58 =  Overig meerpersoons huishouden
71 =  Bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen
88 =  Onbekend huishouden

INHUAF Het aandeel van het bruto huishoudensinkomen van 
een particulier huishouden dat bestaat uit bedragen 
sociale zekerheidsuitkeringen verstrekt aan leden van 
het huishouden.

Huishouden -2 =  Institutioneel huishouden
-1 =  Particulier huishouden met onbekend inkomen
0 =  0%, geen uitkering
1 =  Meer dan 0%, minder dan 2%
2 =  2-3%
3 =  3-4%
...
99 =  99% tot 100%
100 =  100%

INHUAFL Mate van uitkeringsafhankelijkheid van particuliere 
huishoudens in de laatste vier jaren.

Huishouden -4 =  Geen doelpopulatie in minimaal een van de 3 
voorgaande jaren

-2 =  Institutioneel huishouden
-1 =  Particulier huishouden met onbekend inkomen
0 =  0%, geen uitkering
1 =  Meer dan 0%, minder dan 2%
2 =  2-3%
3 =  3-4%
...
99 =  99% tot 100%
100 =  100%

INHATAB
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INHUAFTYP Voornaamste uitkering van particuliere huishoudens. Huishouden 0 =  Geen uitkering
1 =  Werkloosheidsuitkering
2 =  Arbeidsongeschiktheidsuitkering
3 =  Bijstandsuitkering
4 =  Uitkering overige sociale voorziening
8 =  Institutioneel huishouden
9 =  Particulier huishouden met onbekend inkomen

INHATAB
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. 
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  RINPERSOON WEL IN GBA

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en 
dimensieloos nummer.

Individueel

RINPERSOONSHKW Samen met RINPERSOONHKW identificeert deze indicator de 
hoofdkostwinner van een huishouden.

Huishouden R =  RINPERSOON WEL IN GBA

RINPERSOONHKW Samen met RINPERSOONSHKW identificeert dit nummer de 
hoofdkostwinner van een huishouden

Individueel

INPAINV3400P Investeringsaftrek/desinvesteringsbijtelling. Huishouden

INPAMEE4420P Meewerkaftrek. Individueel

INPAMKB2078P Mkb-winstvrijstelling. Individueel

INPASAR2076P Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Individueel

INPASPE2072P Aftrek speuren ontwikkelingswerk. Individueel

INPASTA2074P Stakingsaftrek. Individueel

INPAVBV2079P Terbeschikkingstellingsvrijstelling (vanaf 2010). Individueel

INPAVWI6110P Vrijgestelde winstbestanddelen (excl. MKB-winstvrijstelling). Individueel

INPAZLF4240P Zelfstandigenaftrek. Individueel

INPBELI Belastbaar inkomen persoon. Individueel

INPEMEZ Economische zelfstandigheid van de persoon. Individueel 0 =  Niet economisch zelfstandig
1 =  Economisch zelfstandig
8 =  Behoort niet tot de doelpopulatie economische 

zelfstandigheid
9 =  Behoort niet tot particuliere huishoudens met een 

waargenomen

INPEMFO Financiële onafhankelijkheid van de persoon. Individueel 0 =  Niet economisch zelfstandig
1 =  Economisch zelfstandig
8 =  Behoort niet tot de doelpopulatie economische 

zelfstandigheid
9 =  Behoort niet tot particuliere huishoudens met een 

waargenomen

Dit bestand bevat Inkomen op jaarbasis van personen op 1 januari van het onderzoeksjaar. Vervanger vanaf 2011 van Integraal persoonlijk 
inkomen 2011 - 2020 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/inpatab-inkomen-van-personen


DIAPER, Data-InfrAstructure for ParEnts and childRen
 | 51

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

INPIMPINK Soort gebruikte brongegevens inkomen persoon. Individueel 10 =  Vastgestelde aangiftegegevens van statistiekjaar
20 =  Aangegeven aangiftegegevens van statistiekjaar
30 =  Vastgestelde aangiftegegevens uit t-1, gecorrigeerd 

naar loon- en
32 =  Uitkeringsgegevens Vastgestelde aangiftegegevens 

uit t-2, gecorrigeerd naar loon- en
40 =  Uitkeringsgegevens Vastgestelde aangiftegegevens 

uit t-1
42 =  Vastgestelde aangiftegegevens uit t-2
50 =  Aangegeven aangiftegegevens uit t-1, gecorrigeerd 

naar loon- en
52 =  Uitkeringsgegevens Aangegeven aangiftegegevens 

uit t-2, gecorrigeerd naar loon- en
60 =  Uitkeringsgegevens Aangegeven aangiftegegevens 

uit t-1
62 =  Aangegeven aangiftegegevens uit t-2
70 =  Aangemaakt aangiftebiljet, fictief, op basis van 

loon- en
90 =  Uitkeringsgegevens Geen aangifte
99 =  Behoort tot een huishouden zonder waargenomen 

inkomen

INPIMPZELF Soort gebruikte brongegevens zelfstandig ondernemers. Individueel 10 =  Zelfstandige, winstaangifte bekend
20 =  Zelfstandige, winst geïmputeerd op basis van
30 =  Ondernemingsgegevens Zelfstandige, winst 

geïmputeerd uit voorlopige aanslagen of
40 =  Teruggaven (IB of ZVW) Zelfstandige, winst 

geïmputeerd uit hulpbestand zelfstandigen
90 =  Geen zelfstandige, aangifte bekend
91 =  Geen zelfstandige, aangifte van een voorgaand jaar 

bekend, winst
92 =  Op nul gesteld Geen zelfstandige, overig
99 =  Behoort tot een huishouden zonder waargenomen 

inkomen

INPATAB



DIAPER, Data-InfrAstructure for ParEnts and childRen
 | 52

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

INPKKCODE Populatie koopkrachtmutatie. Individueel 1 =  Populatie koopkrachtmutatie
2 =  Overige personen beide jaren in particulier 

huishouden met
3 =  Waargenomen inkomen

INPKKGEM Gemiddelde koopkracht van de persoon in jaar t-1 en t, in prijspeil van jaar t. Individueel

INPKKMUT Koopkrachtmutatie van de persoon. Individueel -999999999 = -9999,99999% of minder
999999999 = 9999,99999% of meer
9999999999 = Geen doelpopulatie koopkracht

INPP100PBRUT Percentielgroepen persoonlijk bruto inkomen van personen met inkomen 
in particuliere huishoudens.

Individueel

INPP100PPERS Percentielgroepen persoonlijk inkomen van personen met inkomen in 
particuliere huishoudens.

Individueel -3 =  Personen in institutionele huishoudens
-2 =  Personen in particuliere huishoudens zonder 

waargenomen inkomen
-1 =  Personen zonder persoonlijk inkomen
1 =  1e percentiel
2 =  2e percentiel
3 =  3e percentiel
...
98 =  98e percentiel
99 =  99e percentiel
100 =  100e percentiel

INPP100PPRIM Percentielgroepen persoonlijk primair inkomen van personen met primair 
inkomen in particuliere huishoudens.

Individueel -3 =  Personen in institutionele huishoudens
-2 =  Personen in particuliere huishoudens zonder 

waargenomen inkomen
-1 =  Personen zonder persoonlijk inkomen
1 =  1e percentiel
2 =  2e percentiel
3 =  3e percentiel
...
98 =  98e percentiel
99 =  99e percentiel
100 =  100e percentiel

INPATAB
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INPPERSBRUT Persoonlijk bruto inkomen. Individueel

INPPERSINK 15 Persoonlijk inkomen. Individueel

INPPERSPRIM Persoonlijk primair inkomen. Individueel

INPPG410WW Premie WW ten laste van werkgever. Individueel

INPPG610WAO Premie arbeidsongeschiktheid ten laste van werkgever. Individueel

INPPG710PEN Premie pensioen ten laste van werkgever. Individueel

INPPG810ZFW Premie ZFW/Zvw ten laste van werkgever. Individueel

INPPH570ZWP Premie particuliere verzekering voor ziekte/invaliditeit. Individueel

INPPH670AOP Premie particuliere verzekering voor ziekte/invaliditeit. Individueel

INPPH770OUP Premie particuliere verzekering in verband met ouderdom/nabestaanden. Individueel

INPPH780OUV Premie volksverzekering AOW en ANW. Individueel

INPPH790LLP Gespaard bedrag voor de levenslooprekening. Individueel

INPPH865ZFW Premie ZFW/Zvw aan zorgverzekeraar (verplicht). Individueel

INPPH868ZTS Zorgtoeslag. Individueel

INPPH880ZKV Premie volksverzekering AWBZ. Individueel

INPPI440WW Premie WW ten laste van uitkeringsinstantie. Individueel

INPPI640WAO Premie arbeidsongeschiktheid ten laste van uitkeringsinstantie. Individueel

INPPI840ZFW Premie ZFW over uitkering inkomensverzekering ten laste van 
uitkeringsinstantie.

Individueel

INPPINK Indicator persoon met inkomen. Individueel 0 =  Zonder persoonlijk inkomen
1 =  Met persoonlijk inkomen
9 =  Behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen

INPPN400WW Premie WW ten laste van werknemer. Individueel

INPPN700PEN Premie pensioen ten laste van werknemer. Individueel

INPPN800ZFW Premie ZFW/Zvw ten laste van werknemer. Individueel

INPPO830ZFW Premie ZFW/Zvw over uitkering sociale voorzieningen ten laste van 
uitkeringsontvanger.

Individueel
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INPPOSHHK Positie van de persoon in het huishouden ten opzichte van de 
hoofdkostwinner.

Individueel 1 =  Hoofdkostwinner zonder partner
2 =  Hoofdkostwinner met partner
3 =  Gehuwde partner
4 =  Ongehuwde partner
5 =  Minderjarig kind
6 =  Meerderjarig kind
7 =  Overig huishoudenslid
9 =  Huishouden onbekend

INPPS850ZFW Premie ZFW/Zvw over uitkering sociale voorzieningen ten laste van 
uitkeringsinstantie.

Individueel

INPPV420WW Premie WW over uitkering inkomensverzekering ten laste van 
uitkeringsontvanger.

Individueel

INPPV820ZFW Premie ZFW/Zvw over uitkering inkomensverzekering tlv 
uitkeringsontvanger.

Individueel

INPPZ860ZFW Premie ZFW/Zvw over overige inkomsten. Individueel

INPSBIDGA2008VJJJJ Economische activiteit van het bedrijf van de directeur-
grootaandeelhouder.

Individueel

INPSBIMEE2008VJJJJ Economische activiteit van het bedrijf van het meewerkend gezinslid. Individueel

INPSBIOVE2008VJJJJ Economische activiteit van het bedrijf van de overige zelfstandige. Individueel

INPSBIZLF2008VJJJJ Economische activiteit van het bedrijf van de zelfstandig ondernemer. Individueel

INPATAB
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INPSECJ Sociaaleconomische categorie op jaarbasis. Individueel 11 =  Werknemer
12 =  Directeur-grootaandeelhouder
13 =  Zelfstandig ondernemer
14 =  Overige zelfstandige
15 =  Meewerkend gezinslid
21 =  Ontvanger werkloosheidsuitkering
22 =  Ontvanger bijstandsuitkering
23 =  Ontvanger uitkering sociale voorziening overig
24 =  Ontvanger uitkering ziekte/arbeidsongeschiktheid
25 =  Ontvanger pensioenuitkering
26 =  Nog niet schoolgaand/scholier/student met inkomen
31 =  Nog niet schoolgaand/scholier/student zonder 

inkomen
32 =  Overig zonder inkomen
99 =  Behoort tot huishouden zonder waargenomen 

inkomen

INPSZHVZLFGEMJJJJ Gemeente hoofdvestiging zelfstandig ondernemer. Individueel

INPT1000WER Loon werknemer. Individueel

INPT1020AMB Loon ambtenaar. Individueel

INPT1030DGN Loon directeur-grootaandeelhouder (niet verzekerd). Individueel

INPT1040NAT Loon in natura. Individueel

INPT1060OVE Inkomen uit overige arbeid. Individueel

INPT1068ZVW Vergoede ZVW-premie door werkgever. Individueel

INPT2070WIN Inkomen uit eigen onderneming. Individueel

INPT3080REN Rente van banktegoeden. Individueel

INPT3100OBL Inkomsten uit obligaties. Individueel

INPT3110DAB Dividenden uit aanmerkelijk belang. Individueel

INPT3120DIV Dividenden uit aanmerkelijk belang. Individueel

INPT3140HEW Inkomsten uit eigen woning. Individueel

INPT3150ONG Overige inkomsten uit onroerend goed. Individueel

INPATAB
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INPT3160OVB Inkomsten uit overige bezittingen. Individueel

INPT3170RBW Betaalde hypotheekrente eigen woning. Individueel

INPT3180RST Betaalde rente studieschulden. Individueel

INPT3190RBS Betaalde rente overige schulden. Individueel

INPT5210WW Uitkering WW. Individueel

INPT5220WA Uitkering wachtgeld. Individueel

INPT5230ZW Uitkering ZW. Individueel

INPT5240AO Uitkering arbeidsongeschiktheid (inkomensverzekering). Individueel

INPT5250AOP Uitkering particuliere verzekering ivm ziektekosten/arbeidsongeschiktheid. Individueel

INPT5260AOW Uitkering AOW. Individueel

INPT5270AWW Uitkering ANW. Individueel

INPT5280PEN Uitkering pensioen en lijfrente. Individueel

INPT5288ZVW Vergoede ZVW-premie door uitkeringsinstantie inkomensverzekeringen. Individueel

INPT5290LLP Opname van het gespaarde bedrag van de levensloopregeling. Individueel

INPT6290ABW Uitkering ABW/WWB. Individueel

INPT6300DIV Uitkering IOAW, IOAZ, Wajong, BBZ, oorlogs- en verzetspensioen. Individueel

INPT6318ZVW Vergoede ZVW-premie door uitkeringsinstantie sociale voorzieningen. Individueel

INPT6320KB Uitkering kinderbijslag. Individueel

INPT6325KGB Kindgebonden budget en kindertoeslag. Individueel

INPT6330STU Uitkering studietoelage. Individueel

INPT7340HRS Huurtoeslag en huursubsidie. Individueel

INPT7350REW Rijksbijdrage eigen woning. Individueel

INPT7360TSK Overige tegemoetkoming studiekosten. Individueel

INPT8370ONT Ontvangen inkomensoverdrachten. Individueel

INPATAB
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INPTYPDGA Type directeur-grootaandeelhouder. Individueel 0 =  Geen DGA
1 =  DGA met personeel
2 =  DGA zonder personeel, eigen arbeid (1 dga)
3 =  DGA zonder personeel, eigen arbeid (>1 dga)
4 =  DGA zonder personeel, producten (1 dga)
5 =  DGA zonder personeel, producten (>1 dga)
6 =  DGA, type onbekend
9 =  Behoort tot een huishouden zonder waargenomen 

inkomen

INPTYPMEE Type meewerkend gezinslid. Individueel 0 =  Geen meewerkend gezinslid
1 =  Meewerkend gezinslid o.b.v. arbeidsbeloning
2 =  Meewerkend gezinslid o.b.v. meewerkaftrek
9 =  Behoort tot een huishouden zonder waargenomen 

inkomen

INPTYPOVE Type overige zelfstandige. Individueel 0 =  Geen overige zelfstandige
1 =  Overige zelfstandige
2 =  Wel inkomsten uit overige arbeid, maar toegerekend aan
9 =  Meewerkende Behoort tot een huishouden zonder 

waargenomen inkomen

INPTYPZLF Type zelfstandig ondernemer. Individueel 0 =  Geen zelfstandig ondernemer
1 =  Zelfstandig ondernemer met personeel
2 =  Zelfstandig ondernemer zonder personeel, eigen arbeid
3 =  Zelfstandig ondernemer zonder personeel, producten
4 =  Zelfstandig ondernemer, type onbekend
9 =  Behoort tot een huishouden zonder waargenomen 

inkomen

INPV0390BET Betaalde inkomensoverdrachten. Individueel

INPV3900INK Belasting op inkomen. Individueel

INPYBIT2410P Buitenlands inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking. Individueel

INPYBIV2420P Buitenlands inkomen uit vroegere dienstbetrekking. Individueel

INPATAB
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INSCHRWECTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon.  
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel O =  RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, 
ONDERWIJSNUMMER

R =  RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
S =  RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, 

WEL SOFINRPROEF

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en 
dimensieloos nummer.

Individueel

ONDERWIJSNR_crypt Samen met RINPERSOONS “O” identificeert dit een de persoon. Individueel

WECBRIN_crypt Versleutelde code van de onderwijsinstelling, waar de opleiding in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs wordt gevolgd.

Individueel

WECBRINVEST Het onderwijsvestigingsnummer van de vestiging waar de leerling in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs ingeschreven staat.

Individueel

WECBRINBEG_crypt Versleutelde code van de onderwijsinstelling, waar de leerling in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs wordt begeleid.

Individueel

WECVERBLIJFSJAAR Het aantal inschrijvingsjaren in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Individueel

WECSOORTIND De indicatie van de beperking van de leerling in het (voortgezet) speciaal 
onderwijs.

Individueel

WECSRTONDERWIJS De indicatie van het onderwijs dat de leerling volgt binnen het (voortgezet) 
speciaal onderwijs.

Individueel

WECSRTSPECONDERWIJS Het soort speciaal onderwijs: speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. Individueel

WECSRTVERBLIJF Het soort plaats waar de leerling verblijft buiten schooluren. Individueel

WECVERBLIJFSJRBO Het aantal inschrijvingsjaren van de leerling in het basisonderwijs. Individueel

WECVERBLIJFSJRSBO Het aantal inschrijvingsjaren van de leerling in het speciaal basisonderwijs. Individueel

WECVERBLIJFSJRSO Het aantal inschrijvingsjaren van de leerling in het speciaal onderwijs. Individueel

WECVERBLIJFSJRVSO Het aantal inschrijvingsjaren van de leerling in het voortgezet speciaal onderwijs. Individueel

WECVERBLIJFSJRINST Het aantal inschrijvingsjaren van de leerling in het voortgezet speciaal onderwijs. Individueel

WECTYPEPO Het aantal inschrijvingsjaren van de leerling in het voortgezet speciaal onderwijs. Individueel

Dit bestand bevat leerlingen die speciaal onderwijs volgen en bevat niet de leerlingen die alleen begeleid worden 
vanuit het speciaal onderwijs (en dus in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs zitten). Het bestand bevat dus alle 
leerlingen die een inschrijving hebben in het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs in een schooljaar 
2008-2021 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/inschrwectab-inschrijvingen-van-leerlingen-in-het-speciaal-onderwijs
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INSCHRWECTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

WECGROEPSGROOTTE Het aantal inschrijvingsjaren van de leerling in het voortgezet speciaal onderwijs. Individueel

WECDENOMINATIE Denominatie van de onderwijsinstelling. Individueel

WECCATINSCHR Inschrijvingscategorie in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Individueel

WECOPLNR Opleidingsnummer van de opleiding die de leerling in het (voortgezet) speciaal 
onderwijs volgt.

Individueel

WECONDVEST De indicatie van de handicap waarvoor het programma van de 
onderwijsvestiging bedoeld is.

Individueel

WECCLUSTER Cluster van de leerling. Individueel

WECSWVBEP Code van samenwerkingsverband ; onder welk samenwerkingsverband valt 
de leerling.

Individueel

WECBIJZINS Code van samenwerkingsverband ; onder welk samenwerkingsverband valt 
de leerling.

Individueel

WECBEKCATTOT Bekostigingscategorie. Individueel

WECUPRICHTING Richting van de uitstroombestemming die de leerling volgt binnen het VSO. Individueel

WECUPLEERJAAR Uitstroomprofiel leerjaar. Individueel

WECUPELEMENT Uitstroomprofiel element. Individueel
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JGDBESCHERMBUS

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk 
persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het 
persoon-id is afgeleid.

Individueel (kind) F =  Rinpersoon niet in GBA, 
niet SOFINRPROEF

R =  Rinpersoon wel in GBA

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel (kind)

JGDBMAATREGEL Type jeugdbeschermingsmaatregel. Feitelijke vorm van 
jeugdbescherming.

Individueel (kind) 00 =  Missing 
11 =  Ondertoezichtstelling
12 =  Voorlopige ondertoezichtstelilng
21 =  Voogdij
22 =  Voorlopige voogdij
23 =  Tijdelijke voogdij

JGDBVOLGNR Een volgnummer van een jeugdbeschermingstraject van een persoon. Individueel (kind)

JGDBGELDIGHEIDBEGINDATUM Begindatum van de geldigheidsperiode van het record over de 
jeugdbescherming aan de jeugdige.

Individueel (kind)

JGDBGELDIGHEIDEINDDATUM Einddatum van de geldigheidsperiode van het record over de 
jeugdbescherming aan de jeugdige.

Individueel (kind)

JGDBBEGINDATUM De datum waarop een traject van de jeugdbescherming start. Individueel (kind)

JGDBEINDDATUM De datum waarop een traject van de jeugdbescherming eindigt. Individueel (kind)

JGDBDATUMEERSTECONTACT De datum waarop de uitvoering van een maatregel binnen een 
jeugdbeschermingstraject feitelijk start.

Individueel (kind)

JGDBDATUMOVERGEDRAGEN De datum waarop een gecertificeerde instelling de uitvoering van 
een jeugdbeschermingsmaatregel heeft overgedragen aan een 
andere gecertificeerde instelling.

Individueel (kind)

JGDBDATUMOVERGEDRAGENGEKREGEN De datum waarop een gecertificeerde instelling de uitvoering van 
een jeugdbeschermingsmaatregel heeft overgedragen gekregen 
van de vorige gecertificeerde instelling.

Individueel (kind)

Kenmerken van trajecten van jeugdbescherming aan jeugdigen 2015 - 2020 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/jgdbeschermbus-trajecten-jeugdbescherming
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JGDBESCHERMBUS

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

JGDBREDENEINDE De reden van de beëindiging van een traject jeugdbescherming. Individueel (kind) 01 =  Bereiken meerderjarigheid jeugdige
02 =  Tussentijdse opheffing
03 =  Niet verlengd 
04 =  Beeindiging volgens plan
05 =  Gezagsbeeindigende maatregel
06 =  Overlijden jeugdige
07 =  Van voorlopige naar reguliere 

onderzichtstelling
11 =  Bereiken meerderjarigheid jeugdige
12 =  Voogdij naar pleegouder
13 =  Voogdij naar contactpersoon oftewel 

burgervoogd
14 =  Herstel gezag
15 =  Overlijden jeugdige
99 =  Missing

JGDBDUURVOLTOOID De duur van een traject jeugdbescherming dat geëindigd is in de 
verslagperiode, ongeacht of deze wel of niet in de verslagperiode 
gestart is.

Individueel (kind) 0 =  Nvt 
1 =  0 tot 3 maanden
2 =  3 tot 6 maanden 
3 =  Halfjaar tot 1 jaar
4 =  1 jaar tot 2 jaar
5 =  2 jaar tot 3 jaar
6 =  3 jaar tot 4 jaar
7 =  4 jaar of langer

JGDBDUURPEIL De duur van een traject jeugdbescherming dat aan het einde van 
de verslagperiode nog loopt.

Individueel (kind) 0 =  Nvt 
1 =  0 tot 3 maanden
2 =  3 tot 6 maanden 
3 =  Halfjaar tot 1 jaar
4 =  1 jaar tot 2 jaar
5 =  2 jaar tot 3 jaar
6 =  3 jaar tot 4 jaar
7 =  4 jaar of langer

JGDBGEMEENTEWIJK Duidt een gemeente of een wijk met de bijbehorende gemeente aan. Individueel (kind)
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JGDHULPBUS

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is 
een betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

JGDHHULPVORM Vorm van jeugdhulp. Individueel 01 =  Jeugdhulp zonder verblijf, uitgevoerd door het wijk- of buurtteam 
02 =  Jeugdhulp zonder verblijf, ambulante jeugdhulp op locatie van de 

aanbieder 
03 =  Jeugdhulp zonder verblijf, daghulp op locatie van de aanbieder
04 =  Jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp in het netwerk van de 

jeugdige
11 =  Jeugdhulp met verblijf, pleegzorg
12 =  Jeugdhulp met verblijf, gezinsgericht
13 =  Jeugdhulp met verblijf, gesloten plaatsing
14 =  Jeugdhulp met verblijf, anders dan bovenstaand

JGDHVOLGNR Volgnummer van het jeugdhulptraject. Individueel De getalswaarde van deze variabele heeft geen enkele betekenis. 
De volgorde van de trajecten van 1 persoon zoals die door het 
volgnummer weergegeven wordt heeft dus ook geen betekenis.

JGDHGELDIGHEIDBEGINDATUM Begindatum van de geldigheidsperiode van het record 
over de jeugdhulp aan de jeugdige.

Individueel

JGDHGELDIGHEIDEINDDATUM Einddatum van de geldigheidsperiode van het record 
over de jeugdhulp aan de jeugdige.

Individueel

JGDHBEGINDATUM Datum aanvang jeugdhulp. Individueel

JGDHEINDDATUM Datum einde jeugdhulp. Individueel

JGDHVERWIJZER De organisatie of persoon die heeft verwezen naar de 
jeugdhulp.

Individueel 01 =  Gemeentelijke toegang
02 =  Huisarts
03 =  Jeugdarts
04 =  Gecertificeerde instelling
05 =  Medisch specialist
06 =  Geen verwijzer
07 =  Onbekend

Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen 2015 - 2021 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/jgdhulpbus-trajecten-jeugdhulp-aan-jeugdigen
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JGDHULPBUS

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

JGDHPERSPECTIEF Het perspectief van de door een jeugdhulp aanbieder 
geleverde jeugdhulp.

Individueel 01 =  Stabilisatie van een crisissituatie
02 =  Diagnostiek 
03 =  Begeleiden
04 =  Behandelen

JGDHREDENEINDE Reden beëindiging jeugdhulp. Individueel 01 =  Beëindigd volgens plan
02 =  Voortijdig afgesloten in overeenstemming
03 =  Voortijdig afgesloten eenzijdig door cliënt 
04 =  Voortijdig afgesloten eenzijdig door aanbieder
05 =  Voortijdig afgesloten wegens externe omstandigheden

JGDHDUURVOLTOOID Duur van in verslagperiode geëindigd traject jeugdhulp. Individueel 0 =  Nvt 
1 =  0-3 mnd
2 =  3-6 mnd
3 =  Halfjaar - 1 jaar
4 =  1-2 jaar
5 =  2-3 jaar
6 =  3-4 jaar
7 =  4 jaar of langer

JGDHDUURPEIL Duur van nog niet geëindigd traject jeugdhulp aan het 
eind van de verslagperiode.

Individueel 0 =  Nvt 
1 =  0-3 mnd
2 =  3-6 mnd
3 =  Halfjaar - 1 jaar
4 =  1-2 jaar
5 =  2-3 jaar
6 =  3-4 jaar
7 =  4 jaar of langer

JGDHGEMEENTEWIJK Voor het jeugdhulptraject verantwoordelijke gemeente. Individueel De eerste 4 posities bevat de gemeentecode, die altijd gevuld is. Indien 
de wijkcode ook bekend was, is deze ook gevuld. De wijkcode zijn gevat 
in de 5e en 6e positie.
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KINDOUDERTAB In de GBA ingeschreven personen en hun juridische ouders 1995 - 2020 (toelichting CBS)

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. 
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel D =  Rinpersoon niet in GBA, doodgeborene
N =  Rinpersoon in BRP, geen Anummer bekend
R =  Rinpersoon wel in GBA

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en 
dimensieloos nummer.

Individueel

RINPERSOONSpa Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. 
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel G =  Rinpersoon niet in GBA, geen sofinr
R =  Rinpersoon wel in GBA

RINPERSOONpa Samen met RINPERSOONSpa is dit de (juridische) vader. Individueel

RINPERSOONSma Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. 
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel G =  Rinpersoon niet in GBA, geen sofinr
R =  Rinpersoon wel in GBA

RINPERSOONma Samen met RINPERSOONSma is dit de (juridische) moeder. Individueel

XKOPPELNUMMER De wijze waarop een koppeling tussen ouder(s) en kind is gelegd. Individueel (zie ‘Toelichting CBS’)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/kindoudertab-personen-en-hun-juridische-ouders
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LEEFTIJDBOV Een record in het microdatabestand bevat informatie over de leeftijd van personen bij overlijden in jaren Het bestand bevat 
RINPERSOONS en RINPERSOON als sleutels waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden 1995 - 2020 (toelichting CBS)

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. 
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel F =  Niet gekoppeld vermelde nummer is foutief 
Anummer

G =  Niet gekoppeld, record niet gevonden
R =  Gekoppeld vermeld nummer is rinpersoon

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en 
dimensieloos nummer.

Individueel

Pubjaar Publictatiejaar.

Leeftijd Leeftijd bij overlijden, aantal gehele jaren.

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/leeftijdbov-leeftijd-in-jaren-bij-het-overlijden
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MEDICIJNTAB Verstrekkingen van geneesmiddelen op 4 posities ATC-code aan personen 2006 - 2020 (toelichting CBS)

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk 
persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het 
persoon-id is afgeleid.

Individueel (moeder, 
vader en kind)

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel (moeder, 
vader en kind)

ATC4 Indeling van geneesmiddelengroepen op basis van 4 posities 
ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.

Individueel (moeder, 
vader en kind)

A01A =  Mondpreparaten
A02A =  Antacida
A02B =  Midd ulcus pept/gastro-oesof.reflux
A02X =  Ov midd bij zuurgerelateerde afwijk
A03A =  Middelen bij funct. darmstoornissen
A03B =  Belladonna en derivaten
A03C =  Spasmolytica met psycholeptica
A03D =  Spasmolytica met analgetica
A03E =  Ov spasmolytica en parasympath.comb
A03F =  Motiliteitsbevorderende middelen
A04A =  Anti-emetica
A05A =  Galtherapeutica
A05B =  Levertherapeutica, lipotrope midd.
A05C =  Galtherapeutica met lipotrope midd.
A06A =  Laxantia
A07A =  Antimicrobiële darmmiddelen
A07B =  Adsorberende darmmiddelen
A07C =  Elektrolyten met koolhydraten
A07D =  Motiliteitsremmende middelen
A07E =  Anti-inflammatoire darmmiddelen
A07F =  Micro-organismen tegen diarree
A07X =  Overige antidiarrhoïca
A08A =  Vermageringsmiddelen,excl dieetprod
A09A =  Digestiva, inclusief enzymen

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/medicijntab-geneesmiddelen-op-atc-code--4--
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

ATC4 Indeling van geneesmiddelengroepen op basis van 4 posities 
ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.

Individueel (moeder, 
vader en kind)

A10A =  Insulines en analogen
A10B =  Bloedgluc.verlag.midd ex. insulines
A10X =  Overige diabetesmiddelen
A11A =  Multivitaminen, combinat.preparaten
A11B =  Multivitaminen
A11C =  Vit A en D, incl comb. v deze twee
A11D =  Vit B1, enkelv. en met B6 en/of B12
A11E =  Vitamine B complex, incl comb.prep
A11G =  Ascorbinezuur, incl comb.preparaten
A11H =  Ov enkelv. vitaminepreparaten
A11J =  Ov vitam.prod, combinatiepreparaten
A12A =  Calcium
A12B =  Kalium
A12C =  Overige mineraalsupplementen
A13A =  Tonica
A14A =  Anabole steroïden
A14B =  Overige anabole middelen
A16A =  Ov maagdarmkanaal- en metabol.prod.
B01A =  Antithrombotica
B02A =  Antifibrinolytica
B02B =  Vitamine K en overige haemostatica
B03A =  IJzerpreparaten
B03B =  Vitamine B12 en foliumzuur
B03X =  Overige middelen bij anemie
B05A =  Bloedproducten en verwante middelen
B05B =  Intraveneuze oplossingen
B05C =  Irrigatievloeistoffen
B05D =  Preparaten voor peritoneaaldialyse
B05X =  Addit v intraveneuze infusievloeist
B05Z =  Hemodialysemiddel. en hemofiltraten
B06A =  Overige hematologische middelen
C01A =  Hartglycosiden
C01B =  Anti-aritmische midd. klasse i/iii
C01C =  Hartstimulantia,excl hartglycosiden
C01D =  Vasodilatantia bij hartziekten
C01E =  Overige cardiaca

MEDICIJNTAB
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

ATC4 Indeling van geneesmiddelengroepen op basis van 4 posities 
ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.

Individueel (moeder, 
vader en kind)

C02A =  Centraal werkende sympathicolytica
C02B =  Ganglionblokker. sympathicolytica
C02C =  Perifeer werkende sympathicolytica
C02D =  Midd. gladde spieren vd arteriolen
C02K =  Overige antihypertensiva
C02L =  Antihypertensiva met diuretica
C02N =  Comb antihypertensiva atc-groep C02
C03A =  ‘Low-ceiling’ diuretica, thiaziden
C03B =  ‘Low-ceiling’ diuret, exc thiaziden
C03C =  ‘High-ceiling’ diuretica
C03D =  Kaliumsparende middelen
C03E =  Diuretica met kaliumsparende midd.
C03X =  Overige diuretica
C04A =  Perifere vasodilatantia
C05A =  Lok midd hemorroïden+anale fissuren
C05B =  Antivaricosa
C05C =  Capillairstabiliserende middelen
C07A =  Beta-blokkers
C07B =  Beta-blokkers met thiaziden
C07C =  Beta-blokkers met overige diuretica
C07D =  Beta-blokk.m thiaziden en ov diuret
C07E =  Beta-blokkers met vasodilatantia
C07F =  Beta-blokkers m ov antihypertensiva
C08C =  Sel.calc.antagon.m vnl vasc werking
C08D =  Sel.calc.antagon.m directe hart-eff
C08E =  Niet-selectieve calciumantagonisten
C08G =  Calciumantagonisten met diuretica
C09A =  Ace-remmers
C09B =  Ace-remmers, combinatiepreparaten
C09C =  Angiotensine-ii-antagonisten
C09D =  Angiotensine-ii-antagon., comb.prep
C09X =  Ov midd aangrijp op ren-angiot.syst
C10A =  Antilipaemica, enkelvoudig
C10B =  Antilipaemica, combinatiepreparaten
D01A =  Antimycotica, lokale
D01B =  Antimycotica v systemisch gebruik
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

ATC4 Indeling van geneesmiddelengroepen op basis van 4 posities 
ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.

Individueel (moeder, 
vader en kind)

D02A =  Emollientia en protectiva
D02B =  Protectiva tegen uv-straling
D03A =  Wondhelende middelen
D03B =  Enzymen
D04A =  Antiprurit,incl.antihist/anaest etc
D05A =  Psoriasismiddelen, lokale
D05B =  Psoriasismiddelen voor system.gebr
D06A =  Antibiotica, lokale
D06B =  Lokale chemische antimicrob. midd.
D06C =  Antimicrob. midd, comb.preparaten
D07A =  Enkelvoudige corticosteroïden
D07B =  Corticosteroïden met antiseptica
D07C =  Corticosteroïden met antibiotica
D07X =  Corticosteroïden met ov. middelen
D08A =  Desinfectantia
D09A =  Geimpregneerde verbandmiddelen
D10A =  BAcnepreparaten, lokale
D10B =  BAcnepreparaten voor system.gebruik
D11A =  Overige dermatologische preparaten
G01A =  BAntimicrob.midd., ex comb corticost
G01B =  Antimicrob. midd m corticosteroïden
G02A =  Oxytocica
G02B =  Anticonceptiva, lokale
G02C =  Overige gynaecologische middelen
G03A =  Horm. anticonceptiva v system.gebr
G03B =  Androgenen
G03C =  Oestrogenen
G03D =  Progestagenen
G03E =  Androgenen met vrouw. gesl.hormonen
G03F =  Oestrogenen met progestagenen
G03G =  Gonadotrofinen+andere ovul.stim.mdl
G03H =  Anti-androgenen
G03X =  Ov gesl.horm.+modulat.genit.stelsel
G04B =  Ov urogenit.midd, incl spasmolytica
G04C =  Midd benigne prostaathyperplasie
H01A =  Adenohypofysehormonen en verw verb
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

ATC4 Indeling van geneesmiddelengroepen op basis van 4 posities 
ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.

Individueel (moeder, 
vader en kind)

H01B =  Neurohypofysehormonen
H01C =  Hypothalamushormonen
H02A =  Corticosteroïden v systemisch gebr.
H02B =  Corticosteroïden system.gebr, comb
H02C =  Anti-adrenale middelen
H03A =  Thyreomimetica
H03B =  BThyreostatica
H03C =  Jodiumpreparaten
H04A =  Glycogenolytische hormonen
H05A =  Bijschildklierhormonen en analogen
H05B =  Antiparathyreoide middelen
J01A =  Tetracyclines
J01B =  Amfenicolen
J01C =  Betalactam-antibiotica,penicillines
J01D =  Overige betalactam-antibiotica
J01E =  Sulfonamiden en trimethoprim
J01F =  Macrolid., lincosamid.+ streptogram
J01G =  Aminoglycosiden
J01M =  Chinolonen
J01R =  Combinaties v antibacteriële midd.
J01X =  Overige antibacteriële middelen
J02A =  Antimycotica v systemisch gebruik
J04A =  Tuberculosemiddelen
J04B =  Lepramiddelen
J05A =  BDirect werkende antivirale middelen
J06A =  BSera
J06B =  Immunoglobulinen
J07A =  Bacteriële vaccins
J07B =  BVirale vaccins
J07C =  Bacteriële vaccins m virale vaccins
J07X =  Overige vaccins
L01A =  Alkylerende middelen
L01B =  Antimetabolieten
L01C =  Alkaloïden en ov. natuurlijke prod.
L01D =  Cytotoxische antibiotica+verw verb.
L01X =  Overige oncolytica
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

ATC4 Indeling van geneesmiddelengroepen op basis van 4 posities 
ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.

Individueel (moeder, 
vader en kind)

L02A =  Hormonen
L02B =  Antihormonen
L03A =  Immunostimulantia
L04A =  Immunosuppressiva
M01A =  Niet-ster.anti-inflam+antirheum.mid
M01B =  Anti-inflam+antirheum.m., comb.prep
M01C =  Antirheumatica in engere zin
M02A =  Lokale antirheumatica
M03A =  Perifeer werkende spierrelaxantia
M03B =  Centraal werkende spierrelaxantia
M03C =  Direct werkende spierrelaxantia
M04A =  Jichtmiddelen
M05B =  Botstruct+botmineralis.beïnvl. midd
M09A =  Ov midd ziekten skeletspierstelsel
N01A =  Algemene anaesthetica
N01B =  Anaesthetica, lokale
N02A =  Opioiden
N02B =  Overige analgetica en antipyretica
N02C =  Migrainemiddelen
N03A =  Anti-epileptica
N04A =  Parasympathicolytica
N04B =  Dopaminergica
N05A =  Antipsychotica
N05B =  Anxiolytica
N05C =  Hypnotica en sedativa
N06A =  Antidepressiva
N06B =  Psychostimul., midd adhd/nootropica
N06C =  Psycholeptica met psychoanaleptica
N06D =  Dementiemiddelen
N07A =  Parasympathicomimetica
N07B =  Middelen bij verslavingen
N07C =  Vertigomiddelen
N07X =  Ov. midd. werkzaam op zenuwstelsel
P01A =  Amoebiasismidd. + andere antiprotoz
P01B =  Malariamiddelen
P01C =  Leishmaniasis- + trypanosomias.midd
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

ATC4 Indeling van geneesmiddelengroepen op basis van 4 posities 
ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.

Individueel (moeder, 
vader en kind)

P02B =  Anthelminthica tegen trematoden
P02C =  Anthelminthica tegen nematoden
P02D =  Anthelminthica tegen cestoden
P03A =  Scabies- en pediculosemiddelen
P03B =  Insecticiden + insectenwerende midd
R01A =  Decongestiva ea lok.midd nasaal geb
R01B =  Neusslijmvliesdecong v system gebr
R02A =  Orofaryngeale middelen
R03A =  Sympathicomimetica voor inhalatie
R03B =  Ov inhalatiemiddelen bij astma/copd
R03C =  Sympathicomimetica v system gebruik
R03D =  Ov midd astma/copd v system gebruik
R05C =  Expectorantia excl. comb.preparaten
R05D =  Hoestprik.demp.midd, excl comb.prep
R05F =  Hoestprik.demp.midd.m expectorantia
R05X =  Ov verkoudheidsmidd,comb.preparaten
R06A =  Antihistaminica v system. gebruik
R07A =  Ov. midd. voor ademhalingsstelsel
S01A =  BAntimicrobiële middelen
S01B =  Anti-inflammatoire middelen
S01C =  Anti-inflam.midd m antimicrob.midd.
S01E =  Glaucoommiddelen en miotica
S01F =  Mydriatica en cycloplegica
S01G =  Decongestiva en allergiemiddelen
S01H =  Anaesthetica, lokale
S01J =  Diagnostica
S01K =  Chirurgische hulpmiddelen
S01L =  Middelen bij vaataandoeningen oog
S01X =  Ov middelen v oogheelkundig gebruik
S02A =  Antimicrobiële middelen
S02B =  Corticosteroïden
S02C =  Corticosteroïden m antimicrob midd
S02D =  Ov. middelen oorheelkundig gebruik
S03A =  Antimicrobiële middelen
S03B =  Corticosteroïden
S03C =  Corticosteroïd.met antimicrob. midd
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

ATC4 Indeling van geneesmiddelengroepen op basis van 4 posities 
ATC-(Anatomisch, Therapeutisch, Chemisch) code.

Individueel (moeder, 
vader en kind)

S03D =  Ov. Oogheelkund/oorheelkundige midd
V01A =  Allergenen
V03A =  Alle ov. therapeutische middelen
V04B =  Diagnostica voor urinetesten
V04C =  Overige diagnostische middelen
V06A =  Dieetmidd voor behandeling obesitas
V06B =  Eiwitsupplementen
V06C =  Zuigelingenvoeding
V06D =  Overige voedingsstoffen
V07A =  Ov. niet-therapeutische middelen
V08A =  Rontgencontrastmiddelen, gejodeerd
V08B =  Rontgencontrastmidd, niet-gejodeerd
V08C =  Contrastmidd. kernspintomografie
V08D =  Contrastmidd.onderz met ultrageluid
V09A =  Centraal zenuwstelsel
V09B =  Skelet
V09C =  Nieren
V09D =  Lever en galwegen
V09E =  Ademhalingsstelsel
V09F =  Schildklier
V09G =  Hartvaatstelsel
V09H =  Ontsteking en infectie
V09I =  Tumor
V09X =  Ov. radiofarmaca voor diagnostiek
V10A =  Anti-inflammatoire middelen
V10B =  Pijnstilling (botzoekende middelen)
V10X =  Overige radiofarmaca voor therapie
Y =  Niet ingevuld
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MIGMOTIEFBUS Dit bestand bevat voor immigranten met een niet-EU/EFTA-nationaliteit het migratiemotief van de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor immigranten met een nationaliteit van één 
van de EU/EFTA-landen is het afgeleid migratiedoel bepaald op basis van het feitelijk geregistreerde gedrag van de 
immigrant uit informatie in het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden 2020 (toelichting CBS)

Variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk 
persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het 
persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  RINPERSOON WEL IN GBA/BRP

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

AANVANGMIGMOTIEFDATUM Datum vestiging in Nederland. Individueel

EINDEMIGMOTIEFDATUM Datum vertrek uit Nederland. Individueel

NATEUEFTA Nationaliteit van een EU EFTA-land. Individueel 0 =  Geen nationaliteit van een EU- of EFTA-land
1 =  Nationaliteit van een EU- of EFTA-land

AFGELEIDGEZINNW Duidt aan of een afgeleid migratiedoel van een persoon 
gezinshereniging is.

Individueel 0 =  Afgeleid doel is niet gezin (bij NATEUEFTA = 1)
1 =  1e afgeleide doel is gezin
2 =  2e afgeleide doel is gezin
3 =  3e afgeleide doel is gezin
9 =  N.v.t. (bij NATEUEFTA = 0)

AFGELEIDARBEIDNW Duidt aan of een afgeleid migratiedoel van een persoon arbeid is. Individueel 0 =  Afgeleid doel is niet arbeid (bij NATEUEFTA = 1)
1 =  1e afgeleide doel is arbeid
2 =  2e afgeleide doel is arbeid
3 =  3e afgeleide doel is arbeid
9 =  N.v.t. (bij NATEUEFTA = 0)

AFGELEIDSTUDIENW Duidt aan of een afgeleid migratiedoel van een persoon studie is. Individueel 0 =  Afgeleid doel is niet studie (bij NATEUEFTA = 1)
1 =  1e afgeleide doel is studie
2 =  2e afgeleide doel is studie
3 =  3e afgeleide doel is studie
9 =  N.v.t. (bij NATEUEFTA = 0)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/migmotiefbus-migratiemotieven-immigranten
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MIGMOTIEFBUS

Variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

MIGRATIEMOTIEFINDNW De reden van een persoon om zich in Nederland te vestigen volgens 
de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).

Individueel 9 =  Onbekend (bij NATEUEFTA = 0) / n.v.t. (bij NATEUEFTA = 1)
10 =  Gezinshereniging
11 =  Gezinsvorming
31 =  Asielmigratie (VVTV: Voorwaardelijke Vergunning tot 

Verblijf)
32 =  Asielmigratie (vergunning bepaalde/onbepaalde tijd)
33 =  Asielmigratie (A-status)
34 =  Asielmigratie (overige redenen)
35 =  Asielmigratie (AMV’s)
40 =  Kennismigratie
49 =  Overige arbeidsmigratie
51 =  Au pair
61 =  Studie
71 =  Economisch niet-actief
81 =  Medische behandeling
91 =  Overige motieven
99 =  Onbekend / niet ingevuld

EUMIGRATIEDOELPUBL Duidt het afgeleid migratiedoel aan voor een persoon met de 
nationaliteit van een EU of EFTA land.

Individueel 1 =  1e afgeleide doel is gezin
2 =  1e afgeleide doel is arbeid
3 =  1e afgeleide doel is studie
9 =  Overig en onbekend (bij NATEUEFTA = 1) / 

n.v.t. (bij NATEUEFTA = 0)

NIETEUMIGRATIEMOTIEFPUBL De reden van een persoon om zich in Nederland te vestigen volgens 
de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) van personen die niet 
de nationaliteit van een EU/EFTA-land hebben.

Individueel 9 =  N.v.t. (bij NATEUEFTA = 1)
10 =  Gezinshereniging
11 =  Gezinsvorming
20 =  Asielmigratie
30 =  Overige arbeidsmigratie
31 =  Kennismigratie
40 =  Studie
50 =  Overige motieven
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MSZGELEVERDZORGPROFIELTAB Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking 
hebben op behandelingen binnen de medisch specialistische zorg, zoals 
deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek en in overige declarabele 
zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Het gaat 
hier voornamelijk om zorgproducten die beschreven zijn in het basispakket 
van de zorgverzekering 2013-2017 (toelichting CBS)

Variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. 
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  RINPERSOON WEL IN GBA/BRP

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenisen 
dimensieloos nummer.

Individueel

MSZGZPInstelling Versleutelde AGB-code van de zorgverlenende instelling. Individueel

MSZGZPLocatie (Administratieve) locatie van de Instelling. Individueel

MSZGZPDBCSubtrajectnummer Uniek nummer van een DBC-subtraject binnen een instelling. Individueel

MSZGZPZorgactiviteitVolgnummer Uniek nummer van een Zorgactiviteit binnen een Instelling. Individueel

MSZGZPZorgactiviteitDatum Datum waarop de Zorgactiviteit wordt uitgevoerd. Individueel

MSZGZPUitvoerendSpecialisme Uitvoerend specialisme. Individueel

MSZGZPZorgactiviteit Zorgactiviteit. Individueel

MSZGZPAantal Aantal. Individueel

MSZGZPDeclaratiecode Declaratiecode. Individueel

MSZGZPVerkoopprijsAOOZP Verkoopprijs Add-on of Overig Zorgproduct. Individueel

MSZGZPHonorariumAOOZP Deel Honorarium van Verkoopprijs van Add-on Add-on of Overig Zorgproduct. Individueel

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/mszgeleverdzorgprofieltab-geleverd-zorgprofiel-bij-dbc-subtrajecten
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NABIJHEIDZORGTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SOORTOBJECTNUMMER De code geeft de herkomst weer van Verblijfplaats-id. In combinatie met 
deze code vormt Verblijfplaats-id een uniek identificatienummer.

Adres B =  Rinobjectnummer BAG

RINOBJECTNUMMER Dit nummer identificeert een geadresseerde verblijfplaats. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer. Het nummer vormt in combinatie 
met ‘Indicator voor de oorsprong van Verblijfplaats-id’ een uniek 
identificatienummer.

Adres

VZAFSTANDHARTSPR Afstand in meters van een adres tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, 
berekend over de weg.

Adres

VZAANTHARTSPR01KM Aantal huisartsenpraktijken binnen 1 km. Adres

VZAANTHARTSPR03KM Aantal huisartsenpraktijken binnen 3 km. Adres

VZAANTHARTSPR05KM Aantal huisartsenpraktijken binnen 5km. Adres

VZAFSTANDHARTSPOST Afstand in meters van een adres tot de dichtstbijzijnde huisartsenpost, 
berekend over de weg.

Adres

VZAFSTANDAPOTHEEK Afstand in meters van een adres tot de dichtstbijzijnde apotheek (inclusief 
apotheekhoudende huisarts), berekend over de weg.

Adres

VZAFSTANDZIEKHINCLBP Afstand in meters van een adres tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis (inclusief 
buitenpolikliniek), berekend over de weg.

Adres

VZAANTZIEKHINCLBP05KM Aantal ziekenhuizen (inclusief buitenpolikliniek) binnen 5 km. Adres

VZAANTZIEKHINCLBP10KM Aantal ziekenhuizen (inclusief buitenpolikliniek) binnen 10 km. Adres

VZAANTZIEKHINCLBP20KM Aantal ziekenhuizen (inclusief buitenpolikliniek) binnen 20 km. Adres

VZAFSTANDZIEKHEXCLBP Afstand in meters van een adres tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis (exclusief 
buitenpolikliniek), berekend over de weg.

Adres

VZAANTZIEKHEXCLBP05KM Aantal ziekenhuizen (exclusief buitenpolikliniek) binnen 5 km. Adres

VZAANTZIEKHEXCLBP10KM Aantal ziekenhuizen (exclusief buitenpolikliniek) binnen 10 km. Adres

VZAANTZIEKHEXCLBP20KM Aantal ziekenhuizen (exclusief buitenpolikliniek) binnen 20 km. Adres

VZAFSTANDFYSIO Afstand in meters van een adres tot de dichtstbijzijnde 
fysiotherapeutenpraktijk, berekend over de weg.

Adres

VZAANTFYSIO01KM Aantal fysiotherapeutenpraktijken binnen een straal van 1 km. Adres

De afstand van dit object tot de dichtstbijzijnde voorziening gemeten over de weg 2012 - 2020 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/nabijheidzorgtab-nabijheid-verblijfsobject-en-zorgvoorziening
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NABIJHEIDZORGTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

VZAANTFYSIO03KM Aantal fysiotherapeutenpraktijken binnen een straal van 3 km. Adres

VZAANTFYSIO05KM Aantal fysiotherapeutenpraktijken binnen een straal van 5 km. Adres
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NIETVSLGWBTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SOORTOBJECTNUMMER De code geeft de herkomst weer van Verblijfplaats-id. In combinatie met 
deze code vormt Verblijfplaats-id een uniek identificatienummer.

Verblijfplaats D =  Rinobjectnummer GBA

RINOBJECTNUMMER In combinatie met SOORTOBJECTNUMMER uniek identificatienummer van 
een object.

Verblijfplaats

GEMJJJJ Gemeentecode van betreffende jaar. Verblijfplaats

WCJJJJ Wijkcode van betreffende jaar. Verblijfplaats

BCJJJJ Buurtcode van betreffende jaar. Verblijfplaats

Dit bestand geeft een koppeling tussen overige objecten (RINOBJECTNUMMERs) en de gemeente/wijk/buurt waartoe dit 
object behoort (GWBCODENIETVSL_A). Overige objecten betreffen objecten die niet voorkomen in de BAG en geen 
historisch nummer hebben gekregen 2021 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/nietvslgwbtab-geen-bagverblijfsobjecten-gwbuurtcode
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RDWNPACTTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. 
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel K =  RINPERSOON NIET IN GBA, KENTEKENS (RDW)
R =  RINPERSOON WEL IN GBA
S =  RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en 
dimensieloos nummer.

Individueel

RINKENTEKEN Versleuteld kenteken. Voertuig

KLEURCODEVRTG Code voor de kleur van een voertuig. Voertuig -- =  Onbekend of niet gevuld
00 =  ORANJE
01 =  ROSE
02 =  ROOD
03 =  WIT
04 =  BLAUW
05 =  GROEN
06 =  GEEL
07 =  GRIJS
08 =  BRUIN
09 =  BEIGE
10 =  CREME
11 =  PAARS
12 =  ZWART
13 =  DIVERSEN
99 =  Niet van toepassing

EERSTETOELDATIVRTG Datum eerste toelating voertuig. Voor de eerste keer in het kentekenregister 
is tenaamgesteld, in een vergelijkbaar (buitenlands) register is ingeschreven 
of blijkens ambtelijke vaststelling in gebruik is genomen.

Voertuig

SRTREFVRTG Aanduiding die aangeeft naar welk soort aansprakelijke gerefereerd wordt. Voertuig B =  Erkend Bedrijf
I =  Importeur
N =  Natuurlijk persoon
R =  Rechtspersoon
H =  Handelaar

Bevat alle kentekenplichtige voertuigen zoals geregistreerd bij de Dienst Wegverkeer (RDW) in Nederland op peildatum. 
Bevat gegevens van:- personenauto’s van natuurlijke en rechtspersonen, zowel het actieve park als de bedrijfsvoorraad en 
uitgevallen voertuigen uit het jaar ervoor (bijvoorbeeld sloop en export). - Voor alle andere voertuigsoorten bevat het bestand 
alleen actieve voertuigen (het actief park) die in bezit zijn van natuurlijke personen 2010 - 2021 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/rdwnpacttab-motorvoertuigenpark
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RDWNPACTTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

VRTGSOORT Soort voertuig. Voertuig - =  Onbekend of niet gevuld
0 =  Bromfiets - actief park
1 =  Bestelauto - actief park
2 =  Vrachtwagen - actief park
3 =  Trekker - actief park
4 =  Speciaal voertuig - actief park
5 =  Autobus - actief park
6 =  Personenauto - actief park
7 =  Motorfiets - actief park
8 =  Aanhanger - actief park
9 =  Oplegger - actief park
A =  Bestelauto - uitval
B =  Vrachtwagen - uitval
C =  Trekker - uitval
D =  Speciaal voertuig - uitval
E =  Autobus - uitval
F =  Personenauto - uitval
K =  Bestelauto - bedrijfsvoorraad
L =  Vrachtwagen - bedrijfsvoorraad
M =  Trekker - bedrijfsvoorraad
N =  Speciaal voertuig - bedrijfsvoorraad
O =  Autobus - bedrijfsvoorraad
P =  Personenauto - bedrijfsvoorraad
Q =  Motorfiets - bedrijfsvoorraad
R =  Aanhanger - bedrijfsvoorraad
S =  Oplegger - bedrijfsvoorraad
T =  Bromfiets - bedrijfsvoorraad
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

BRANDSTCODECORVRTG Code voor de brandstof dan wel energievorm van de motor van een 
motorvoertuig.

Voertuig 1 =  Benzine
2 =  Diesel
3 =  LPG (liguified petroleum gas)
4 =  Electriciteit
5 =  CNG (compressed natural gas; aardgas)
6 =  Waterstof
7 =  Alcohol
8 =  Cryogeen
9 =  Hybride
A =  Plug-in Hybride (PHEV)
B =  Hybride (HEV)

MASSALEEGCORVRTG Ledige massa van een voertuig. Voertuig

MAXLAADVERMCORVRTG Het maximaal toegestane ladinggewicht dat met één bepaald 
vervoermiddel mag worden vervoerd.

Voertuig

AANTALCYCLORVRTG Aantal cylinders van een verbrandingsmotor. Voertuig

CYCLININHOUDCORVRTG Cylinderinhoud van de motor van een voertuig. Voertuig

SOORTBROMFIETSCOR Voertuigen met een bromfietskenteken ingedeeld naar soort bromfiets. Voertuig 01 =  Snorfiets
02 =  Bromfiets
03 =  Brommobiel
04 =  Overig

RDWNPACTTAB
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SECMBUS

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. 
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel O =  RINPERSOON NIET IN GBA, 
ONDERWIJSNUMMER

R =  RINPERSOON WEL IN GBA
S =  RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en 
dimensieloos nummer.

Individueel

AANVSECM Begindatum van de geldigheidsperiode van een record. Individueel

EINDSECM Einddatum van de geldigheidsperiode van een record. Individueel

XKOPPELWERKNSECM Werkzaam als werknemer in betreffende maand. Individueel - =  Geen werknemer
1 =  Werknemer

XKOPPELDGASECM Directeur-grootaandeelhouder in betreffende maand. Individueel - =  Geen DGA
1 =  DGA

XKOPPELZELFSTSECM Zelfstandig ondernemer in betreffende maand. Individueel - =  Geen zelfstandige
1 =  Zelfstandige

XKOPPELOVACTIEFSECM Overige zelfstandige in betreffende maand. Individueel - =  Geen inkomen uit overige arbeid
1 =  Inkomen uit overige arbeid

XKOPPELWERKLUITKSECM Ontvanger werkloosheidsuitkering in betreffende maand. Individueel - =  Geen ontvanger werkloosheidsuitkering
1 =  Ontvanger werkloosheidsuitkering

XKOPPELBIJSTANDSECM Ontvanger bijstandsuitkering in betreffende maand. Individueel - =  Geen ontvanger bijstandsuitkering
1 =  Ontvanger bijstandsuitkering

XKOPPELSOCVOORZOVSECM Ontvanger sociale voorziening in betreffende maand. Individueel - =  Geen ontvanger sociale voorz. overig
1 =  Ontvanger sociale voorziening overig

XKOPPELZIEKTEAOSECM Ontvanger ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering in betreffende maand. Individueel - =  Geen ontvanger ziekte- of AO-uitkering
1 =  Ontvanger ziekte- of AO-uitkering

XKOPPELPENSIOENSECM Ontvanger pensioen in betreffende maand. Individueel - =  Geen ontvanger pensioenuitkering
1 =  Ontvanger pensioenuitkering

XKOPPELSCHOLSTUDSECM Scholier of student in betreffende maand. Individueel - =  Geen scholier/student
1 =  Scholier/student

Dit bestand bevat gegevens over de sociaaleconomische categorie (SECM) van personen in een bepaalde maand. Van de afzonderlijke 
inkomensbronnen, die aan de afbakening van SECM ten grondslag liggen, wordt aangegeven of een persoon deze in de betreffende periode 
heeft. Ook wordt in het bestand aangegeven of een persoon als scholier/student in de betreffende maand stond ingeschreven. 
Longitudinaal bestand 2010 - 2020 (toelichting CBS)

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/secmbus-personen-sociaaleconomische-categorie
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SECMBUS

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SECM Sociaaleconomische categorie in betreffende maand. Individueel 11 =  Werknemer
12 =  Directeur-grootaandeelhouder 
13 =  Zelfstandig ondernemer 
14 =  Overige zelfstandige 
21 =  Ontvanger werkloosheidsuitkering 
22 =  Ontvanger bijstandsuitkering 
23 =  Ontvanger uitkering sociale voorz.overig 
24 =  Ontvanger uitkering ziekte/AO 
25 =  Ontvanger pensioenuitkering 
26 =  Nog niet schoolg./schol./stud. met ink. 
31 =  Nog niet schoolg./schol./stud. geen ink. 
32 =  Overig zonder inkomen 
15 =  Meewerkend gezinslid

XKOPPELMEEWERKENDSECM Meewerkend gezindslid in betreffende maand. Individueel - =  Geen meewerkend gezinslid
1 =  Meewerkend gezinslid
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SLOTAB Afgeleide databestanden uit politieregistraties. Incidentenbestanden met informatie van aangevers/slachtoffers van deze incidenten 2005 - 2021 
(toelichting CBS)

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. 
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 
S =  RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL 

SOFINRPROEF
V =  RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, SATELLIET 

VEILIGHEID

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en 
dimensieloos nummer.

Individueel

SLO1101DIEFSTALFIETS Is de persoon slachtoffer geworden van diefstal van fiets? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO1102DIEFSTALBROMFIETS Is de persoon slachtoffer geworden van diefstal van bromfiets? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO1103DIEFSTALAUTO Is de persoon slachtoffer geworden van diefstal van auto? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO1104DIEFSTALUITAUTO Is de persoon slachtoffer geworden van diefstal uit auto? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO1105STRAATROOF Is de persoon slachtoffer geworden van straatroof? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO1106DIEFSTALWONING Is de persoon slachtoffer geworden van diefstal uit woning? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO1107ZAKKENROL Is de persoon slachtoffer geworden van zakkenrollerij? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO1108OVDIEFSVERDINBRK Is de persoon slachtoffer geworden van overige diefstal/verduistering/
inbraak?

Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO1200OVVERMOGEN Is de persoon slachtoffer geworden van overige vermogensmidrijven? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO2101VERNAUTO Is de persoon slachtoffer geworden van vernieling aan auto? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO2102OVVERNBESCH Is de persoon slachtoffer geworden van overige vernieling/beschadiging? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/slotab-geregistreerde-slachtoffers-van-een-misdrijf
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SLOTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SLO2200OVVERNOOP Is de persoon slachtoffer geworden van overige openbare orde misdrijven? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO3100MISHAND Is de persoon slachtoffer geworden van mishandeling? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO3200BEDRSTALK Is de persoon slachtoffer geworden van bedreiging en stalking? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO3300SEKSUEEL Is de persoon slachtoffer geworden van een seksueel misdrijf? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO3400OVGEWSEKS Is de persoon slachtoffer geworden van overige geweldsmisdrijven? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO4000DELICTOVERIGWVSR Is de persoon slachtoffer geworden van overig misdrijf WvSr? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO5100VERLPLONGEV Is de persoon slachtoffer geworden van verlaten plaats ongeval? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer

SLO5200DELICTJOYRIDING Is de persoon slachtoffer geworden van joyriding? Individueel 0 =  Geen slachtoffer
1 =  1 of meerdere malen slachtoffer
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SPOLISBUS Banen en lonen op basis van de Polisadministratie. In dit bestand zijn kwantitatieve en kwalitatieve gegevens opgenomen over banen 
en lonen van werknemers bij Nederlandse bedrijven over een bepaald verslagjaar of deel van een verslagjaar. De definitie van “baan” 
die ten grondslag ligt aan dit bestand is een inkomstenverhouding (IKVID) in verband met arbeid van een werkgever met een persoon. 
Een persoon kan per werkgever meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd hebben. Dit bestand, waarbij de sleutel voor een baan 
de inkomstenverhouding (IKVID) is 2010 - 2021 (toelichting CBS)

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk 
persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het 
persoon-id is afgeleid.

Individueel A =  RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, POLISNUMMER
R =  RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
S =  RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

IKVID Door het UWV bepaalde identificatie van de 
inkomstenverhouding, door het CBS versleuteld.

Individueel

SDATUMAANVANGIKO Datum aanvang inkomstenopgave. Individueel 88888888 = Aanvang voor verslagjaar 
99999999 = Geen betalingen in verslagjaar

SDATUMEINDEIKO Datum einde inkomstenopgave. Individueel

SAANTSV Aantal SV-dagen waarover loon is genoten. Individueel

SAANTVERLU Aantal verloonde uren. Individueel

SAUTOZAAK Bedrag aan bijtelling bij loon voor privégebruik auto van de zaak. Individueel

SBAANDAGEN Baandagen: aantal kalenderdagen dat de baan bestaat. Individueel

SBASISLOON Bedrag aan basisloon: loon exclusief bijzondere beloningen, 
toeslagen en overwerkloon.

Individueel

SBASISUREN Basisuren: aantal verloonde uren minus overwerkuren. Individueel

SBEDRALINWWB Bedrag van de in de bijstandsuitkering begrepen alimentatie. Individueel

SBEDRRCHTAL Bedrag van de in de bijstandsuitkering begrepen alimentatie. Individueel

SBEDRZDAFTR Bedrag van de in de bijstandsuitkering begrepen alimentatie. Individueel

SBIJDRZVW Ingehouden bijdrage Zvw (bedrag). Individueel

SBIJZONDEREBELONING Bijzondere beloning (bedrag). Individueel

SEXTRSAL Bedrag dat is uitbetaald als extra periode salaris. Individueel

SINCIDENTSAL Bedrag dat in het loontijdvak is uitbetaald als incidenteel salaris. Individueel

SINGLBPH Ingehouden bedrag aan loonbelasting en premie 
volksverzekeringen.

Individueel

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/spolisbus-banen-en-lonen-volgens-polisadministratie
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SPOLISBUS

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SLNINGLD Het (bruto) bedrag aan loon in geld. Individueel

SLNLBPH Loon waarover loonbelasting en premie volksverzekeringen 
(loonheffing) wordt berekend.

Individueel

SLNOWRK Het (bruto) bedrag dat aan loon is uitbetaald in verband met overwerk. Individueel

SLNSV Loon voor de werknemersverzekeringen. Individueel

SLNTABBB Deel (bedrag) van Loon LB/PH dat is belast volgens de tabel 
bijzondere beloningen.

Individueel

SLVLPREG Gespaard bedrag in een levensloopregeling. Individueel

SLVLPREGTOEG Toegepast bedrag levensloopverlofkorting. Individueel

SOPGRCHTEXTRSAL Opgebouwd recht (bruto bedrag) extra periode salaris. Individueel

SOPGRCHTVAKBSL Opgebouwd recht (bruto bedrag) aan vakantiebijslag. Individueel

SOVERWERKUREN Aantal extra gewerkte uren waarvoor een hoger uurloon betaald 
wordt.

Individueel

SPENSIOENPREMIE Bedrag aan diverse aftrekposten voor alle heffingen. Individueel

SPRAWF Bedrag verschuldigd aan premie WW Awf, werkgevers- plus 
werknemersdeel.

Individueel

SPRUFO Bedrag verschuldigd aan premie fonds Ufo (Uitvoeringsfonds 
Overheid).

Individueel

SPRWAOAOF Bedrag verschuldigd aan basispremie WAO/IVA/WGA. Individueel

SPRWAOAOK Bedrag verschuldigd aan uniforme premie WAO en 
gedifferentieerde premie WGA.

Individueel

SPRWGF Bedrag verschuldigd aan premie sectorfonds. Individueel

SREGULIEREUREN Aantal reguliere werkuren. Individueel

SREISK Bedrag dat is vergoed aan onbelaste reiskosten. Individueel

SVAKBSL Uitbetaald bedrag (bruto) aan vakantiebijslag. Individueel

SVERGZVW Bedrag dat is vergoed in verband met de ingehouden bijdrage 
Zorgverzekeringswet (Zvw).

Individueel

SVERRARBKRT Bedrag aan verrekende arbeidskorting. Individueel
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SPOLISBUS

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SVERSTRAANV Bedrag dat is uitbetaald als aanvulling op een uitkering 
werknemersverzekeringen.

Individueel

SVOLTIJDDAGEN Aantal voltijddagen. Individueel

SWGBIJDRKO Bedrag werkgeversbijdrage aan kosten voor kinderopvang. Individueel

SWRDLN Bedrag werkgeversbijdrage aan kosten voor kinderopvang. Individueel

SWRDPRGEBRAUT Waarde van het privégebruik van de auto. Individueel

SCDAARD Code voor de aard van de arbeidsverhouding. Individueel -- =  Onbekend
01 =  Arbeidsovereenkomst
02 =  Aanneming van werk
03 =  Bestuurder coöperatieve vereniging met 

werknemerszelfbestuur
04 =  Deelvisser
05 =  Dienstplichtig militair
06 =  Musicus / artiest
07 =  Stagiair
08 =  Thuiswerker
09 =  Vertegenwoordiger / provisiewerker
10 =  Wet sociale werkvoorziening (WSW)
11 =  Uitzendkracht
12 =  Persoonlijke arbeid tegen beloning
13 =  Ambtenaar / abp’er
14 =  A-Topsporter
17 =  Vutter
18 =  Publiekrechtelijke aanstelling
19 =  Ontslag uitkering
78 =  Werk als zelfstandige
79 =  Opting-in regeling
99 =  Onbekend
79 =  Opting-in regeling
80 =  Sekswerker in fictieve dienstbetrekking
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SCDAARD Code voor de aard van de arbeidsverhouding. Individueel 81 =  Overige fictieve dienstbetrekking
82 =  Payrolling
83 =  Beroepspraktijkopleiding van de 

beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
00 =  Onbekend

SCDAGH Code voor van toepassing zijnde arbeidsgehandicaptenkorting. Individueel - =  Onbekend
0 =  Geen gehandicaptenkorting
1 =  AG-korting voor jonggehandicapte/REA
2 =  AG-korting herplaatste jonggeh/REA
3 =  AG-korting in dienst genomen AG
4 =  AG-korting herplaatste AG
5 =  Werknemer met een arbeidshandicap
6 =  Werknemer van ≥ 50 jr vanuit uitk
7 =  Werknemer 62-64 jaar code 6 nvt
8 =  Werknemer voor wie code 5, 6 beide van toepassing
9 =  Werknemer voor wie code 5, 7 beide van toepassing

SCDINCINKVERM Code voor incidentele inkomstenvermindering. Individueel - =  Onbekend
B =  Bevalling of zwangerschap
G =  Geboorteverlof
O =  Onbetaald verlof
S =  Stakingsdagen
Z =  Ziekte

SCDINVLVPL1 Eerste code voor invloed op de verzekeringsplicht. Individueel - =  Onbekend
A =  Familie van eigenaar
B =  Vorige eigenaar
C =  Directeur / grootaandeelhouder
D =  Oproep/invalkracht zonder verplichting om te komen
E =  Oproep/invalkracht met verplichting om te komen
F =  Premievrijstelling kleinebanenregeling
X =  Indien de waarde de lege string is of uitsluitend uit 

tekens ongelijk A-f bestaat, dan krijgt het veld de 
waarde ‘X’

SPOLISBUS
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SPOLISBUS

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SCDINVLVPL2 Tweede code voor invloed op de verzekeringsplicht. Individueel - =  Onbekend
A =  Familie van eigenaar
B =  Vorige eigenaar
C =  Directeur / grootaandeelhouder
D =  Oproep/invalkracht zonder verplichting om te komen
E =  Oproep/invalkracht met verplichting om te komen
F =  Premievrijstelling kleinebanenregeling
X =  Indien de waarde de lege string is of uitsluitend uit 

tekens ongelijk A-f bestaat, dan krijgt het veld de 
waarde ‘X’

SCDINVLVPL3 Tweede code voor invloed op de verzekeringsplicht. Individueel - =  Onbekend
A =  Familie van eigenaar
B =  Vorige eigenaar
C =  Directeur / grootaandeelhouder
D =  Oproep/invalkracht zonder verplichting om te komen
E =  Oproep/invalkracht met verplichting om te komen
F =  Premievrijstelling kleinebanenregeling
X =  Indien de waarde de lege string is of uitsluitend uit 

tekensongelijk A-f bestaat, dan krijgt het veld de 
waarde ‘X’

SCDRDNGNBIJT Code reden geen bijtelling voor privégebruik auto. Individueel - =  Onbekend
0 =  Onbekende code uit FIBASE
1 =  Afspraak via werkgever met Belastingdienst
2 =  Werknemer heeft beschikking/ verklaring geen 

privégebruik Belastingdienst
3 =  Ander bewijs personen- en bestelauto
4 =  Bestelauto zonder privégebruik
5 =  Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto
6 =  (Auto zonder CO2-uitstoot) als werknemer rijdt in een 

auto zonder CO2-uitstoot en de bijtelling voor hem 
0% is. Werkgever vermeldt deze code niet als 
werknemer rijdt in een auto zonder CO2-uitstoot en 
toch moet bijtellen in verband met excessief 
privégebruik van de auto.
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SCDRDNGNBIJT Code reden geen bijtelling voor privégebruik auto. Individueel 8 =  Onbekende code uit FIBASE
7 =  Verklaring Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto 

Belastingdienst

SCDZVW Code reden geen bijtelling voor privégebruik auto. Individueel - =  Onbekend
A =  Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet 

verzekerd is voor AWBZ/Wlz.
B =  Niet verzekeringsplichtig omdat persoon militair 

ambtenaar is in werkelijke dienst of met 
buitengewoon verlof

C =  Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief
D =  Wel verzekeringsplichtig, afwijkend tarief zeelieden
E =  Wel verzekeringsplichtig, verlaagd tarief
F =  Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven toegepast
G =  Niet verzekeringsplichtig omdat persoon buitenlands 

artiest of buitenlandsberoepssporter is waarbij code 
loonbelastingtabel 221, 224 of 225 is toegepast.

H =  Wel verzekeringsplichtig, geen tarief toegepast omdat 
persoon binnenlands artiest is waarbij code 
loonbelastingtabel 220 is toegepast

I =  Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet 
verzekerd is voor de AWBZ, maar wel pseudobijdrage 
verschuldigd omdat in het woonland recht bestaat op 
zorg ten laste van Nederland (artikel 69 Zvw).

J =  Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief toegepast omdat 
persoon onder de kleinebanenregeling valt (2010 en 
2011)

SCDZVW Code reden geen bijtelling voor privégebruik auto. Individueel K =  Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief 
werkgeversheffing

L =  Wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing 
(zeelieden)

M =  Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage
N =  Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven 

werkgeversheffing (K en L)

SPOLISBUS
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SCONTRACTSOORT Code reden geen bijtelling voor privégebruik auto. Individueel B =  Bepaalde tijd
O =  Onbepaalde tijd
N =  Niet van toepassing

SDATUMAANVANGIKVORG Originele datum aanvang inkomstenverhouding zoals opgegeven 
in de loonaangifte.

Individueel

SFSINDFZ Code fase indeling in het kader van de Wet flexibiliteit en zekerheid. Individueel -- =  Onbekend 
00 =  Onbekend of n.v.t. 01 fase 1 (met uitzendbeding) 
02 =  Fase 2 (met uitzendbeding) 
03 =  Fase 3 
04 =  Fase 4 
05 =  Wettelijk regime 
06 =  Ketensysteem 
17 =  Fase A met uitzendbeding 
18 =  Fase B 
19 =  Fase C 
38 =  Fase A zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting 
40 =  Fase A zonder uitzendbeding 
41 =  Fase 1 zonder uitzendbeding 
42 =  Fase 2 zonder uitzendbeding 
43 =  Fase 1 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van 

loondoorbetalingsverplichting 
44 =  Fase 2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van 

loondoorbetalingsverplichting

SINDLHKORT Indicatie of loonheffingskorting is toegepast. Individueel N =  Nee
J =  Ja

SINDSA03 Indicatie voor vervoer vanwege de inhoudingsplichtige. Individueel - =  Onbekend 
J =  Vervoer vanwege de werkgever 
N =  Geen vervoer vanwege de werkgever

SINDSA43 Indicatie voor personeelslening waarvan rente- en/of 
kostenvoordelen niet tot loon behoren.

Individueel - =  Onbekend
J =  Personeelslening
N =  Geen personeelslening
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SINDSA71 Indicatie dat loon (mede) bestaat uit een AOW- en/of AIO-
uitkering voor alleenstaande.

Individueel - =  Onbekend
J =  AOW/AIO-uitkering voor alleenstaanden bij het loon 

inbegrepen
N =  Geen AOW/AIO-uitkering voor alleenstaanden bij het loon 

SINDSA72 Indicatie voor loon inclusief een Wajong-uitkering. Individueel - =  Onbekend 
J =  Wajong-uitkering bij loon inbegrepen 
N =  Geen Wajong-uitkering bij loon inbegrepen

SINDVAKBN Indicatie of de regeling vakantiebonnen of tijdsparen is toegepast. Individueel - =  Onbekend
J =  Vakantiebonnen verstrekt
N =  Geen vakantiebonnen verstrekt

SINDZW Indicatie verzekerd voor de Ziektewet. Individueel - =  Onbekend 
J =  Ziektewet verzekerd 
N =  Niet ziektewet verzekerd

SINLEGLEVENSLOOP Indicatie voor inleg levensloopregeling. Individueel 0 =  Geen inleg levensloopregeling 
1 =  Wel inleg levensloopregeling

SOVERWERK Indicatie voor inleg levensloopregeling. Individueel 0 =  Nee 
1 =  Ja

SPOLISDIENSTVERBAND Dienstverband voltijd of deeltijd. Individueel 1 =  Voltijd
2 =  Deeltijd

SRISGRP Code voor de risicopremiegroep. Individueel -- =  Onbekend 
00 =  Niet van toepassing 
01 =  Premiegroep kortingsklasse 
02 =  Premiegroep middenklasse 
03 =  Premiegroep opslagklasse 
04 =  Premiegroep kortingsklasse 
05 =  Premiegroep middenklasse 
06 =  Premiegroep opslagklasse 
07 =  Premiegroep detachering 
08 =  Premiegroep intermediaire diensten 
09 =  Uitzendbedrijven I B + II B 

SRISGRP Code voor de risicopremiegroep. Individueel 10 =  Uitzendbedrijven I A 
11 =  Uitzendbedrijven II A
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SSRTIV Code voor soort inkomstenverhouding. Individueel 11 =  Loon of salaris ambtenaren Ambtenarenwet 1929
12 =  Loon of salaris werknemers van gepremieerde, 

gesubsidieerde of gebudgetteerde instellingen, 
inclusief uitvoeringsorganen sociale zekerheden

13 =  Loon of salaris directeuren van een nv/bv, wel 
verzekerd voor de werknemersverzekeringen

14 =  Loon of salaris overige werknemers niet verzekerd 
voor de Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen 
(WIA) of WAO

15 =  Loon of salaris niet onder te brengen onder 11 tot en 
met 14 of 17

17 =  Loon of salaris directeuren van een nv/bv, niet 
verzekerd voor de werknemersverzekeringen

18 =  Wachtgeld van een overheidsinstelling
21 =  Overige pensioenen, lijfrenten, enz. (niet 23 

(Oorlogs- en verzetspensioenen))
22 =  Uitkering in het kader van de Algemene 

Ouderdomswet (AOW)
23 =  Oorlogs- en verzetspensioenen
24 =  Uitkering in het kader van de Algemene 

nabestaandenwet (ANW)
31 =  Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en 

vrijwillige verzekering Ziektewet
32 =  Uitkering in het kader van de Wet op de 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet Werk en 
inkomen naar arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(WAO/WIA en particuliere verzekering ziekte en 
invaliditeit)

33 =  Uitkering in het kader van de Nieuwe 
Werkloosheidswet (nWW)

34 =  Uitkering in het kader van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IO AW)
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SSRTIV Code voor soort inkomstenverhouding. Individueel 35 =  Vervolguitkering in het kader van de Nieuwe 
Werkloosheidswet (nWW)

36 =  Uitkering in het kader van de Wet arbeidsongeschikt-
heidsverzekering zelfstandigen (Waz)

37 =  Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong-
gehandicapten (Wajong)

38 =  Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van 
uitkeringen van Wajong met Waz, WAO/IV A of WGA

39 =  Uitkering in het kader van de Regeling inkomens-
voorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)

40 =  Uitkering in het kader van de Regeling werkhervatting 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten WGA)

42 =  Uitkering in het kader van bijstandsbesluit 
Zelfstandigen (Bbz)

43 =  Uitkering in het kader van de Wet Werk en bijstand 
(WWB)

44 =  Uitkering in het kader van de Wet Werk en Inkomen 
(WWIK)

45 =  Uitkering in het kader van de Wet inkomens-
voorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

46 =  Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet
50 =  Uitkeringen in het kader van overige sociale 

verzekeringswetten, hieronder vallen tevens: 
Ongevallenwet 1921, Land- en tuinbouwongevallenwet 
1922 en Zeeongevallenwet 1919 (niet 22 of 24 tot en 
met 45)

51 =  Uitkering in het kader van de Wet investeren in 
jongeren (WIJ)

52 =  Uitkering in het kader van de Wet inkomens-
voorziening oudere werklozen (IOW)

53 =  Uitkering in het kader van de vitaliteitsregeling
54 =  Opname levenslooptegoed door een werknemer die 

op 1 januari 61 jaar of ouder is.
55 =  Uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet 

Politieke Ambtsdragers (APPA).
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SSRTIV Code voor soort inkomstenverhouding. Individueel 56 =  Ouderdomspensioen dat via de werkgever is 
opgebouwd.

57 =  Nabestaandenpensioen dat via de werkgever is 
opgebouwd.

58 =  Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de 
werkgever is opgebouwd.

59 =  Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een 
individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.

60 =  Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een 
individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.

61 =  Aanvulling van de werkgever aan een ex-werknemer 
op een uitkering werknemersverzekeringen, terwijl de 
dienstbetrekking is beëindigd.

62 =  Ontslagvergoeding/transitievergoeding.
63 =  Overige, niet hiervoor aangegeven, pensioenen of 

samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten 
(al dan niet hiervoor aangegeven) of een betaling op 
grond van een afspraak na einde dienstbetrekking.

SWEKARBDUURKLASSE Wekelijkse arbeidsduurklasse. Individueel 1 =  < 12 uur
2 =  12-<20 uur
3 =  20-<25 uur
4 =  25-<30 uur
5 =  30-<35 uur
6 =  35 en meer uur

SARBEIDSRELATIE Vaste of flexibele arbeidsrelatie. Individueel 1 =  Vast (dga, stagiar, wsw of rest)
2 =  Flex (uitz.kr of oproepkr)

SAUTOVANDEZAAK Indicatie auto van de zaak. Individueel 1 =  Wel auto van de zaak 
0 =  Geen auto van de zaak
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SBEID De gecoördineerde statistische eenheid van bedrijf zoals 
vastgelegd in het Algemeen Bedrijfsregister (ABR).

Individueel 1000 =  Particuliere bedrijven
2000 =  Gesubsidieerde sector
3000 =  Overheid (totaal)
3100 =  Rijksoverheid
3200 =  Onderwijs (totaal)
3210 =  Funderend onderwijs
3211 =  Primair onderwijs
3212 =  Voortgezet onderwijs (exclusief BVE)
3213 =  BVE onderwijs
3220 =  Hoger beroepsonderwijs
3230 =  Universiteiten
3240 =  Academische ziekenhuizen
3250 =  Onderzoeksinstellingen
3290 =  Restgroep onderwijs
3300 =  Defensie
3310 =  Burgerpersoneel
3320 =  Militair personeel
3400 =  Politie
3500 =  Rechterlijke macht
3600 =  Gemeenten
3700 =  Provincies
3800 =  Waterschappen

SCAOSECTOR Code die de CAO-sector van een bedrijf of instelling aangeeft. Individueel

SDATUMAANVANGIKV Datum aanvang inkomstenverhouding of aanvang verslagperiode. Individueel

SDATUMEINDEIKV De einddatum van de inkomstenverhouding of einde 
verslagperiode.

Individueel

SINDWAO De einddatum van de inkomstenverhouding of einde 
verslagperiode.

Individueel N =  Nee
J =  Ja

SINDWW Indicatie verzekerd WW. Individueel N =  Nee
J =  Ja
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SLBTAB Individueel 620 =  Niet premieplichtig AWBZ; groen; bijz bel
621 =  Niet premieplichtig AWBZ; groen; kwartaal
622 =  Niet premieplichtig AWBZ; groen; maand
623 =  Niet premieplichtig AWBZ; groen; week
624 =  Niet premieplichtig AWBZ; groen; 4-weken
625 =  Niet premieplichtig AWBZ; groen; dag
710 =  Alleen premieplichtig AWBZ; wit;bijz bel
711 =  Alleen premieplichtig AWBZ; wit;kwartaal
712 =  Alleen premieplichtig AWBZ; wit;maand
713 =  Alleen premieplichtig AWBZ; wit;week
714 =  Alleen premieplichtig AWBZ; wit;4-weken
715 =  Alleen premieplichtig AWBZ; wit;dag
720 =  Alleen premieplichtigAWBZ; groen;bijz bel
721 =  Alleen premieplichtigAWBZ; groen;kwartaal
722 =  Alleen premieplichtig AWBZ; groen;maand
723 =  Alleen premieplichtig AWBZ; groen;week
724 =  Alleen premieplichtig AWBZ; groen;4-weken
725 =  Alleen premieplichtig AWBZ; groen;dag
940 =  52%-tarief anonieme werknemers
950 =  52%-tarief afkoop van inkomensvoorz
998 =  Onbekend
999 =  Overige gevallen
010 =  Tabel zonder herleiding, wit; bijz bel
011 =  Tabel zonder herleidings, wit; kwartaal
012 =  Tabel zonder herleidings, wit; maand
013 =  Tabel zonder herleidings, wit; week
014 =  Tabel zonder herleidings, wit; 4-weken
015 =  Tabel zonder herleidings, wit; dag
020 =  Tabel zonder herleidings groen; bijz bel
021 =  Tabel zonder herleidings groen; kwartaal
022 =  Tabel zonder herleidings groen; maand
023 =  Tabel zonder herleidings groen; week
024 =  Tabel zonder herleidings groen; 4-weken
025 =  Tabel zonder herleidings groen; dag
210 =  Aannemers van werk, thuiswerkers
220 =  Binnenlandse artiesten
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SLBTAB Individueel 221 =  Buitenl artiesten of sporters (verlaagd)
224 =  Buitenl artiesten en sportploegen
225 =  Buitenl beroepssporters verlaagd tarief
226 =  Werknemer alleen premieplichtig AWBZ
227 =  Werknemer alleen premieplichtig ANW
228 =  Werknemer alleen premieplichtig AOW/ANW
250 =  Uitkeringen bijstandspercentagetarief
310 =  Alleen premieplichtig; wit; bijz bel
311 =  Alleen premieplichtig; wit; kwartaal
312 =  Alleen premieplichtig; wit; maand
313 =  Alleen premieplichtig; wit; week
314 =  Alleen premieplichtig; wit; 4-weken
315 =  Alleen premieplichtig; wit; dag
320 =  Alleen premieplichtig; groen; bijz bel
321 =  Alleen premieplichtig; groen; kwartaal
322 =  Alleen premieplichtig; groen; maand
323 =  Alleen premieplichtig; groen; week
324 =  Alleen premieplichtig; groen; 4-weken
325 =  Alleen premieplichtig; groen; dag
510 =  Alleen belastingplichtig; wit; bijz bel
511 =  Alleen belastingplichtig; wit; kwartaal
512 =  Alleen belastingplichtig; wit; maand
513 =  Alleen belastingplichtig; wit; week
514 =  Alleen belastingplichtig; wit; 4-weken
515 =  Alleen belastingplichtig; wit; dag
520 =  Alleen belastingplichtig;groen; bijz bel
521 =  Alleen belastingplichtig;groen; kwartaal
522 =  Alleen belastingplichtig;groen; maand
523 =  Alleen belastingplichtig;groen; week
524 =  Alleen belastingplichtig;groen; 4-weken
525 =  Alleen belastingplichtig;groen; dag
610 =  Niet premieplichtig AWBZ;wit; bijz bel
611 =  Niet premieplichtig AWBZ; wit; kwartaal
612 =  Niet premieplichtig AWBZ; wit; maand
613 =  Niet premieplichtig AWBZ; wit; week
614 =  Niet premieplichtig AWBZ; wit; 4-weken
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SLBTAB Individueel 615 =  Niet premieplichtig AWBZ; wit; dag
252 =  Bronheffing pensioenen Curaçao

SLHNR Loonheffingennummer encrypted. Individueel

SSECT Sectorcode. Individueel 00 =  Onbekend
01 =  Agrarisch bedrijf Premiegroep los
02 =  Tabakverwerkende industrie
03 =  Bouwbedrijf Premiegroep los
04 =  Baggerbedrijf
05 =  Hout, borstel en emballage-industrie
06 =  Timmerindustrie
07 =  Meubel- en orgelbouwindustrie
08 =  Groothandel in hout en houtbereiding
09 =  Grafische industrie excl fotografen
10 =  Metaalindustrie
11 =  Elektronische industrie
12 =  Metaal- en technische bedrijven
13 =  Bakkerijen
14 =  Suikerverwerkende industrie
15 =  Slagersbedrijven
16 =  Slagers overig
17 =  Detailhandel
18 =  Reiniging
19 =  Grootwinkelbedrijf
20 =  Havenbedrijven
21 =  Havenclassificeerders
22 =  Binnenscheepvaart
23 =  Visserij
24 =  Koopvaardij
25 =  Vervoer KLM
26 =  Vervoer NS
27 =  Vervoer posterijen
28 =  Taxi- en ambulancevervoer
29 =  Openbaar vervoer
30 =  Besloten busvervoer
31 =  Overig personenvervoer land en lucht

SPOLISBUS



DIAPER, Data-InfrAstructure for ParEnts and childRen
 | 102

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SSECT Sectorcode. Individueel 32 =  Overig goederenvervoer land en lucht
33 =  Horeca algemeen Premiegroep los
34 =  Horeca catering
35 =  Gezondheid, geestelijke en maatsch bel
38 =  Banken
39 =  Verzekeringswezen en ziekenfondsen
40 =  Uitgeverij
41 =  Groothandel I
42 =  Groothandel II
43 =  Zakelijke dienstverlening I
44 =  Zakelijke dienstverlening II
45 =  Zakelijke dienstverlening III
46 =  Zuivelindustrie
47 =  Textielindustrie
48 =  Steen-, cement-, glas- en keramische ind
49 =  Chemise industrie
50 =  Voedingsindustrie
51 =  Algemene industrie
52 =  Uitleenbedrijven
53 =  Bewakingsondernemingen
54 =  Culturele instellingen Premiegroep los
55 =  Overige takken van bedrijf en beroep
56 =  Schildersbedrijf Premiegroep los
57 =  Stukadoorsbedrijf
58 =  Dakdekkersbedrijf
59 =  Mortelbedrijf
60 =  Steenhouwersbedrijf
61 =  Overheid, onderwijs en wetenschappen
62 =  Overheid, rijk, politie, rechterlijke macht
63 =  Overheid, defensie
64 =  Overheid, prov,gemeenten, waterschappen
65 =  Overheid, openbare nutsbedrijven
66 =  Overheid, overige instellingen
67 =  Werk en (re)Integratie
68 =  Railbouw
69 =  Telecommunicatie
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SSECT Sectorcode. Individueel 99 =  Onbekend

SSOORTBAAN Code voor soort baan. Individueel 1 =  Directeur groot aandeelhouder
2 =  Stagiare
3 =  WSW-er
4 =  Uitzendkracht
5 =  Oproepkracht
9 =  Rest

STIJDVAKTYPE Code voor tijdvaktype. Individueel 1 =  Vierweekse opgave
3 =  Halfjaarlijkse opgave
4 =  Jaarlijkse opgave
5 =  Maandelijkse opgave

SPRWGAWHK Bedrag gedifferentieerde premie WGA. Individueel

SWGHZVW Bedrag werkgeversheffing Zvw. Individueel

SPRGEDIFFWHK Bedrag gedifferentieerde premie Whk. Individueel

SINDTIJDHK Indicatie tijdelijke heffingskorting. Individueel - =  Onbekend
J =  Tijdelijke heffingskorting van toepassing 
N =  Tijdelijke heffingskorting niet van toepassing

SIMPUTATIE Code imputatie. Individueel N =  Geen imputatie
J =  Wel imputatie
- =  Onbekend

SINDPRKJONGRWEN Indicatie of de premiekorting jongere werknemers is toegepast. Individueel - =  Onbekend
J =  Premiekorting jongere werknemers
N =  Geen premiekorting jongere werknemers

SINDPKAGH Indicatie premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. Individueel - =  Onbekend
A =  Indicatie premiekorting in dienst nemen 

arbeidsgehandicapte werknemer
B =  Indicatie premiekorting doelgroep banenafspraak
C =  Indicatie premiekorting herplaatsen 

arbeidsgehandicapte werknemer
J =  Ja
N =  Nee
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SINDPKNWARBVOUDWN Indicatie premiekorting oudere werknemer. Individueel J =  Ja
N =  Nee
- =  Onbekend

SINDPMA Indicatie premievrijstelling marginale arbeid. Individueel J =  Ja
N =  Nee
- =  Onbekend

SCTRCTLN Contractloon. Individueel

SAANTCTRCTURENPWK Aantal contracturen per week. Individueel

SBEDRRNTKSTVPERSL Bedrag rente- en of kostenvoordeel personeelslening. Individueel

SINDWAARNEMING Indicatie of er sprake is van volledige imputatie van het 
betreffende record.

Individueel 0 =  Wel volledige imputatie 
1 =  Geen volledige imputatie

SModelramingPensioenpremieWn Werknemersbijdrage pensioenpremie volgens raming. Individueel

SModelramingPensioenpremieWg Werkgeversbijdrage pensioenpremie volgens raming. Individueel

SModelramingVutpremieWn Werknemersbijdrage premie vervroegd uittredingsregeling 
volgens raming.

Individueel

SModelramingVutpremieWg Werkgeversbijdrage premie vervroegd uittredingsregeling 
volgens raming.

Individueel

SModelramingSFpremieWg Werkgeversbijdrage premie sociale fondsen volgens raming. Individueel

SIndAvrLkvOudrWn Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer. Individueel J =  Ja
N =  Nee
- =  Onbekend

SIndAvrLkvAgWn Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte 
werknemer.

Individueel J =  Ja
N =  Nee
- =  Onbekend

SIndAvrLkvDgBafSb Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak 
en scholingsbelemmerden.

Individueel J =  Ja
N =  Nee
- =  Onbekend

SIndAvrLkvHpAgWn Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen 
arbeidsgehandicapte werknemer.

Individueel J =  Ja
N =  Nee
- =  Onbekend
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CdRdnEindArbov Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen 
arbeidsgehandicapte werknemer.

Individueel 01 =  Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd
02 =  Opzegging door de werkgever met toestemming van 

UWV
03 =  Ontbinding door rechter op verzoek van de 

werkgever
04 =  Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds 

goedvinden op initiatief van de werkgever
20 =  Einde arbeidsovereenkomst door opzegging 

werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief 
van de werknemer

21 =  Opzegging door werkgever om dringende reden 
(ontslag op staande voet)

CdRdnEindArbov Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen 
arbeidsgehandicapte werknemer.

Individueel 30 =  Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

31 =  Einde van rechtswege, om een andere reden 
(intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, 
overlijden, e.d.)

40 =  Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding 
door inlener vanwege ziekte uitzendkracht

41 =  Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding 
door inlener om een andere reden

90 =  De arbeidsovereenkomst loopt door, maar de 
inkomstenverhouding is administratief beëindigd

99 =  Een andere, hiervoor niet genoemde reden

IndArbovOnbepTd Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Individueel J =  Ja
N =  Nee

IndSchriftArbov Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst. Individueel J =  Ja
N =  Nee

IndOprov Indicatie oproepovereenkomst. Individueel J =  Ja
N =  Nee

IndJrurennrm Indicatie jaarurennorm. Individueel J =  Ja

PRLNUFO Aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo. Individueel

PRLNAWFANWLg Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag. Individueel

SPOLISBUS
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Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

PRLNAWFANWHg Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog. Individueel

PRLNAWFANWHz Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien. Individueel

PrAwfLg Premie AWf laag. Individueel

PrAwfHg Premie AWf laag. Individueel

PrAwfHz Premie AWf laag. Individueel

INDPUBAANONBEPTD Premie AWf laag. Individueel J =  Ja
N =  Nee

Slhnr_crypt Versleuteld loonheffingsnummer. Individueel

BedrijfstakCAO Code van bedrijfstak CAO. Individueel

Bedrijfstakcaoinl Code van bedrijfstak CAOinlener. De collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao) of arbeidsvoorwaardenregeling die op 
de inlener van toepassing is.

Individueel

SPOLISBUS



DIAPER, Data-InfrAstructure for ParEnts and childRen
 | 107

UWVONTAANVTAB Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 2003 - 2018 (toelichting CBS)

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. 
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  Rinpersoon wel in GBA
S =  Rinpersoon niet in GBA, wel sofinproef

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en 
dimensieloos nummer.

Individueel

UWVONTAANVREDEN Reden dat een ontslag werd aangevraagd via het UWV. Individueel - =  Onbekend 
1 =  Bedrijfseconomisch
2 =  Disfunctioneren, verwijtbaar gedrag, 

verstoorde relatie
3 =  Langdurig of veelvuldig ziekteverzuim

UWVAANVJR Jaar aanvang baan volgens UWV waarvoor ontslag werd aangevraagd via het UWV. Individueel

UWVAANVMND Maand aanvang baan volgens UWV waarvoor ontslag werd aangevraagd via het UWV. Individueel

UWVEINDEJR Jaar einde baan volgens UWV waarvoor ontslag werd aangevraagd via het UWV. Individueel

UWVEINDMND Maand einde baan volgens UWV waarvoor ontslag werd aangevraagd via het UWV. Individueel

UWVTOESTEMMING Wel of geen toestemming verleend door het UWV voor het ontslag. Individueel 1 =  Toestemming verleend
2 =  Geen toestemming verleend, 

arbeidsverhouding toch verbroken

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/uwvontaanvtab-ontslagaanvragen-bij-het-uwv
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VEHTAB Bevat gegevens over de vermogens op 1 januari van het onderzoeksjaar van huishoudens die behoren tot de bevolking van Nederland aan het 
einde van het jaar voorafgaande aan het onderzoeksjaar 2006 - 2020 (toelichting CBS)

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONSHKW Samen met RINPERSOONHKW identificeert deze indicator de 
hoofdkostwinner van een huishouden.

Huishouden F =  RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, NIET SOFINRPROEF
R =  RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
S =  RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF

RINPERSOONHKW Samen met RINPERSOONSHKW identificeert dit nummer de 
hoofdkostwinner van een huishouden.

Huishouden

VEHP100WELVAART Percentielgroepen welvaart particuliere huishoudens. Particuliere 
huishoudens verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis 
van het vermogen en het gestandaardiseerde inkomen.

Huishouden -1 =  Particulier huishouden met een onbekend inkomen
-2 =  Institutioneel huishouden
1 =  1e percentiel
2 =  2e percentiel
3 =  3e percentiel
...
99 =  99e percentiel
100 =  100e percentiel

VEHP100VERM Percentielgroepen vermogen particuliere huishoudens. Huishouden -1 =  Particulier huishouden met een onbekend inkomen
-2 =  Institutioneel huishouden
1 =  1e percentiel
2 =  2e percentiel
3 =  3e percentiel
...
99 =  99e percentiel
100 =  100e percentiel

VEHW1000VERH Waarde van het totale vermogen van het huishouden. Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VEHW1100BEZH Totale waarde aan bank- en spaartegoeden en effecten, obligaties en 
aandelen, de eigen woning, ondernemingsvermogen en de overige 
bezittingen van een huishouden.

Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VEHW1110FINH Totale waarde aan financiële bezittingen, bestaande uit bank- en 
spaartegoeden en effecten, van een huishouden.

Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VEHW1111BANH Totale waarde aan tegoeden van een huishouden op rekeningen bij 
(spaar) banken, inclusief buitenlandse tegoeden.

Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VEWH1112EFFH Totale waarden van obligaties en aandelen van een huishouden, 
exclusief aandelen aanmerkelijk belang.

Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VEHW1120ONRH Totale waarde van de eigen woning en overig onroerend goed van 
een huishouden.

Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/vehtab-vermogens-van-huishoudens
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VEHTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

VEHW1121WONH Waarde van de woning in eigendom van een huishouden en in 
gebruik als hoofdverblijf.

Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VEHW1122OGOH Totale waarde van onroerend goed van een huishouden, exclusief de 
woning die als hoofdverblijf dient. Het gaat bijvoorbeeld om een 
tweede woning, een vakantiehuis, beleggingspanden en dergelijke.

Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VEHW1130ONDH Het saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- of 
beroepsvermogen.

Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VEHW1140ABEH Waarde aanmerkelijk belang van een huishouden. Aanmerkelijk 
belang is een aandeel van tenminste 5 procent in het geplaatste 
aandelenkapitaal van een vennootschap.

Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VEHW1150OVEH Totale waarde van overige bezittingen van een huishouden. Het gaat 
om bezittingen in de vorm van contant geld, roerende zaken verhuurd 
of in gebruik als belegging, trustvermogen en dergelijke, aandeel in 
onverdeelde boedel, vermogen belast met vruchtgebruik of beperkt 
eigendom.

Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VEHW1200STOH Totale waarde aan schulden van een huishouden. De schulden 
betreffen de hypotheekschuld van de eigen woning, studieschulden 
en overige schulden zoals voor consumptieve doeleinden, de 
financieringen van aandelen, obligaties of rechten op periodieke 
uitkeringen, schulden voor de financiering van de tweede woning of 
ander onroerend goed.

Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VEHW1210SHYH Hypotheekschuld in verband met de eigen woning van het huishouden. Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VEHWS1120SSTH Totale waarde aan studieschuld van een huishouden, volgens de Wet 
studiefinanciering en de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VEHW1230SOVH Overige schulden van het huishouden. Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen

VEHWVEREXEWH Waarde van het totale vermogen van het huishouden, exclusief eigen 
woning en de daarop rustende hypotheekschuld.

Huishouden 99999999999 = Huishouden zonder waargenomen inkomen
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VERDTAB Delictkenmerken verdachten van een misdrijf. In deze component bevinden zich alle personen die in een bepaald jaar voorkomen in het 
  registratiesysteem BVI van de Nationale Politie 2005 - 2021 (toelichting CBS)

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. 
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  RINPERSOON WEL IN GBA
S =  RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF
V =  RINPERSOON NIET IN GBA, SATELLIET 

VEILIGHEID

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en 
dimensieloos nummer.

Individueel

VDrecidive Indicatie dat betrokkene al eerder verdacht is van het plegen van een misdrijf. Individueel J =  Ja
N =  Nee

VD1101dfstlpersauto Diefstal van personenauto. Individueel

VD1102dfstluitvnfpersauto Diefstal uit/vanaf personenauto. Individueel

VD1103dfstlfiets Diefstal van fiets. Individueel

VD1121inbrkwoning Diefstal/inbraak uit woning. Individueel

VD1122inbrkschuurgarage Diefstal/inbraak uit box/garage/schuur/tuinhuis. Individueel

VD1105dfstlbromsnorfiets Diefstal van bromfiets/snorfiets. Individueel

VD1106inbrkschool Diefstal/inbraak uit school. Individueel

VD1107inbrksportcomplx Diefstal/inbraak uit sportcomplex. Individueel

VD1108zakkenrollerij Zakkenrollerij. Individueel

VD1109straatroof Straatroof. Individueel

VD1110dfstlbedrijven Diefstal/inbraak uit winkel/bedrijf/kantoor. Individueel

VD1111winkeldiefstal Winkeldiefstal. Individueel

VD1130dfstlinbrkoverig Diefstal en inbraak (overig). Individueel

VD1200bedrog Bedrog. Individueel

VD1300valsheidsmisdr Valsheidsmisdrijf. Individueel

VD1400heling Heling. Individueel

VD1500afprsingafdreiging Afpersing en afdreiging. Individueel

VD1600vermoverig Vermogensmisdrijf (overig). Individueel

VD2110vernielingauto Vernieling aan auto. Individueel

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/verdtab-delictkenmerken-verdachten-van-een-misdrijf
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VERDTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

VD2120vernopenbaargeb Vernieling aan openbaar gebouw. Individueel

VD2130vernbeschoverig Vernieling, beschadiging (overig). Individueel

VD2210openlgewpleging Openlijke geweldpleging. Individueel

VD2220huisvredebreuk Huisvredebreuk. Individueel

VD2240computervredebreuk Computervredebreuk. Individueel

VD2260openbordeoverig Openbare orde misdrijf (overig). Individueel

VD2300brandstontplffing Brandstichting/ontploffing. Individueel

VD2410nietopvolgambtbevel Niet opvolgen van ambtelijk bevel. Individueel

VD2420openbgezagoverig Openbaar gezag misdrijf (overig). Individueel

VD3100mishandeling Mishandeling. Individueel

VD3210bedreiging Bedreiging. Individueel

VD3220stalking Stalking. Individueel

VD3310aanranding Aanranding. Individueel

VD3320verkrachting Verkrachting. Individueel

VD3330schenniseerbaarhd Schennis der eerbaarheid. Individueel

VD3340ontuchtmndrjarige Ontucht met minderjarige. Individueel

VD3350seksueelmisdroverig Seksueel misdrijf (overig). Individueel

VD3400levensmisdrijf Levensmisdrijf. Individueel

VD3500vrijhdsbeneming Vrijheidsbeneming/gijzeling. Individueel

VD3600gewmisdroverig Geweldsmisdrijf (overig). Individueel

VD4000misdrwvsroverig Geweldsmisdrijf (overig). Individueel

VD5100verlpltsongeval Geweldsmisdrijf (overig). Individueel

VD5200rijdenonderinvld Rijden onder invloed. Individueel

VD5300rijdentdnsontzgging Rijden tijdens ontzegging/onbevoegd besturen. Individueel

VD5400verkeersmisdroverig Verkeersmisdrijf (overig). Individueel

VD6000drugsmisdr Drugsmisdrijven. Individueel



DIAPER, Data-InfrAstructure for ParEnts and childRen
 | 112

VERDTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

VD7000vuurwapenmisdr (Vuur)wapenmisdrijven. Individueel

VD9000misdrwetoverig Misdrijven overige wetten. Individueel

VD9999misdronbekend Misdrijven overige wetten. Individueel
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VRLGBABURGERLIJKESTAATBUS Bevat van personen, die vanaf 1 januari 1995 in de Gemeentelijke Basis Administratie 
(GBA) voorkomen, de burgelijke staat, met datum aanvang en datum einde van elke 
burgerlijke staat. Het bestand is een niet-gecoördineerde versie van een levende bus 
1995-2021 (toelichting CBS)

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  RINPERSOON WEL IN GBA/BRP

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

VRLGBAAANVANGBURGERLIJKESTAAT Datum waarop een burgerlijke staat van de persoon is ingegaan. Individueel

VRLGBAEINDEBURGERLIJKESTAAT Datum waarop een burgerlijke staat van een persoon is beëindigd. Individueel

VRLGBABURGERLIJKESTAATNW Burgerlijke staat. Individueel 1 =  Ongehuwd
2 =  Gehuwd
3 =  Verweduwd
4 =  Gescheiden
5 =  Partnerschap vanuit ongehuwd (vanaf 1 januari 1998)
6 =  Partnerschap vanuit verweduwd (vanaf 1 januari 1998)
7 =  Partnerschap vanuit gescheiden (vanaf 1 januari 1998)
9 =  Onbekend
-- =  Onbekend
O =  Ongehuwd
H =  Gehuwd
P =  Partnerschap
S =  Gescheiden na huwelijk
SP =  Gescheiden na partnerschap
W =  Verweduwd na huwelijk
WP =  Verweduwd na partnerschap

VRLGBAGEBOORTEJAARPARTNER Geboortejaar partner. Individueel

VRLGBAGEBOORTEMAANDPARTNER Geboortemaand partner. Individueel

VRLGBAGEBOORTEDAGPARTNER Geboortedag partner. Individueel

VRLGBAGEBOORTELANDPARTNER Geboorteland partner. Individueel

VRLGBAGESLACHTPARTNER Geslacht partner Individueel - =  Onbekend 
1 =  Mannen 
2 =  Vrouwen

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/vrlgbaburgerlijkestaatbus-burgerlijke-staat-gba
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VRLMIGMOTBUS Het migratiemotief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het 
afgeleid migratiedoel, afgeleid op basis van het feitelijk geregistreerde gedrag van de immigrant uit informatie in het 
Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden. Bij de IND wordt per migratiebeweging maar één motief vastgelegd. Er worden 
13 verschillende motieven onderscheiden. Voor de afgeleide migratiedoelen geldt dat er meerdere doelen tegelijkertijd 
kunnen voorkomen. De volgende afgeleide doelen worden onderscheiden: - gezinsmigratie; - arbeidsmigratie; - asielmi-
gratie; - studiemigratie 2015 - 2017 (toelichting CBS)

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. 
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  RINPERSOON WEL IN GBA

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en 
dimensieloos nummer.

Individueel

VRLAANVANGMIGMOTDATUM Datum vestiging in Nederland. Individueel

VRLEINDEMIGMOTDATUM Datum vertrek uit Nederland. Individueel

VRLVERBLIJFSDOEL De reden van een persoon om zich in Nederland te vestigen volgens de IND. Individueel 10 =  Gezinsmigratie
11 =  Gezinsvorming
12 =  Gezinshereniging
13 =  Adoptie- en pleegkinderen
20 =  Asiel
30 =  Arbeid
31 =  Kennismigrant
32 =  Onderzoeker
33 =  Au pair
34 =  Stagiair
40 =  Studie
50 =  Overig
90 =  Onbekend; binnen zelfde jr geëmigreerd

VRLAFGELEIDASIEL Afgeleid migratiedoel asiel. Individueel 1 =  Asiel is het eerste migratiedoel

VRLAFGELEIDGEZIN Afgeleid migratiedoel gezin. Individueel 1 =  Gezin is het eerste migratiedoel
2 =  Gezin is het tweede migratiedoel
3 =  Gezin is het derde migratiedoel
4 =  Gezin is het vierde migratiedoel

VRLAFGELEIDARBEID Afgeleid migratiedoel arbeid. Individueel 1 =  Arbeid is het eerste migratiedoel
2 =  Arbeid is het tweede migratiedoel
3 =  Arbeid is het derde migratiedoel
4 =  Arbeid is het vierde migratiedoel

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/vrlmigmotbus-migratiemotieven
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VRLMIGMOTBUS

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

VRLAFGELEIDSTUDIE Afgeleid migratiedoel studie. Individueel 1 =  Studie is het eerste migratiedoel
2 =  Studie is het tweede migratiedoel
3 =  Studie is het derde migratiedoel
4 =  Studie is het vierde migratiedoel

MIGRATIEMOTIEFIND Beperkte indikking van het originele IND migratiemotief, zonder imputatie. Individueel 1 =  Gezinshereniging bij echtgeno(o)t(e)/
partner

2 =  Gezinshereniging bij ouder(s)
5 =  Verruimde gezinshereniging
11 =  Gezinsvorming
21 =  Adoptie
31 =  Asielmigratie (VVTV)
32 =  Asielmigratie (vergunning bepaalde/

onbepaalde tijd)
33 =  Asielmigratie (A-status)
34 =  Asielmigratie (overige redenen)
35 =  Asielmigratie (AMV’s)
41 =  Arbeid
51 =  Au pair
52 =  Stage
61 =  Studie
71 =  Economisch niet-actief
81 =  Medische behandeling
91 =  Overige motieven
99 =  Onbekend / niet ingevuld
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VSLGWTAB Alle objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en alle objecten die vóór 1-1-2012 in het SSB voorkwamen 
(historische objecten). Oftewel alle objecten met herkomst (SOORTOBJECTNUMMER) ‘B’ of ‘H’. Het betreft niet alleen bewoonde 
objecten, maar ook objecten zoals bedrijven, scholen, nieuwbouwobjecten waar nog niemand woont, etc. De populatie van dit 
bestand betreft een cumulatieve set RINOBJECTNUMMERs vanaf 1995 voor de bewoonde objecten (vroegere RINADRESsen) en 
vanaf 1998 voor de overige objecten tot 2021 (toelichting CBS)

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SOORTOBJECTNUMMER De code geeft de herkomst weer van Verblijfplaats-id. In combinatie met 
deze code vormt Verblijfplaats-id een uniek identificatienummer.

Verblijfplaats B =  Rinobjectnummer BAG
H =  Rinobjectnummer historisch

RINOBJECTNUMMER In combinatie met SOORTOBJECTNUMMER uniek identificatienummer van 
een object.

Verblijfplaats

GEMJJJJ Gemeentecode van betreffende jaar. Verblijfplaats

WCJJJJ Wijkcode van betreffende jaar. Verblijfplaats

BCJJJJ Buurtcode van betreffende jaar. Verblijfplaats

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/vslgwbtab-gwbcode-van-verblijfsobject-niet-gecoord--
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VSLPOSTCODEBUS Het bestand geeft een koppeling tussen het numerieke gedeelte (de eerste vier posities) van de postcode 
behorend bij een object en het object (RINOBJECTNUMMER) zelf. Bij deze koppeling hoort ook een aanvangs- en 
einddatum. Daarmee kunnen situaties worden onderscheiden waarin de numerieke postcode van een object 
verandert 1995 - 2021 (toelichting CBS)

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

SOORTOBJECTNUMMER De code geeft de herkomst weer van Verblijfplaats-id. In combinatie 
met deze code vormt Verblijfplaats-id een uniek identificatienummer.

Verblijfplaats B = Rinobjectnummer BAG 
H = Rinobjectnummer historisch

RINOBJECTNUMMER In combinatie met SOORTOBJECTNUMMER uniek identificatienummer 
van een object.

Verblijfplaats

DATUMAANVPOSTCODENUMADRES De aanvangsdatum van de geldigheid van een koppeling tussen een 
verblijfsobject en een numerieke postcode.

Verblijfplaats

DATUMEINDPOSTCODENUMADRES De einddatum van de geldigheid van een koppeling tussen een 
verblijfsobject en een numerieke postcode.

Verblijfplaats

POSTCODENUM Het numerieke deel van een postcode. Verblijfplaats

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/vslpostcodebus-verblijfsobjecten-met-pc4
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WANBZVWTAB Wanbetalers Zorgverzekeringswet 2010 - 2020 (toelichting CBS)

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een 
natuurlijk persoon. De code geeft aan uit welke bron 
(registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een 
betekenis- en dimensieloos nummer.

Individueel

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/wanbzvwtab-wanbetalers-zorgverzekeringswet
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WSNPPERSBUS Personen, waarover een schuldsanering is uitgesproken. Het betreft de door de rechter uitgesproken wettelijke schuld-
saneringen op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De Wsnp biedt natuurlijke personen, die in 
een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden. De Raad voor de rechtspraak 
levert de gegevens. In dit bestand bevinden zich alle natuurlijke personen die ooit een wettelijke schuldsanering hebben 
gekregen. De integrale waarneming is vanaf 1998. Alle cijfers voor alle jaren blijven voorlopig. In het bronbestand, dat de 
basis vormt, kan met terugwerkende kracht geactualiseerd worden. Deze actualisaties worden meegenomen. Wel kan 
worden gesteld dat het aantal aanpassingen in een gegeven jaar minder wordt naarmate de tijd vordert. Vervanger van 
WSNPTAB. 1998-2020. (toelichting CBS) 

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. 
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel R =  RINPERSOON WEL IN GBA
S =  RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF
V =  RINPERSOON NIET IN GBA, SATELLIET VEILIGHEID

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en 
dimensieloos nummer.

Individueel

Wsnpdatumtoelaat Datum toelating Wsnp. Individueel

Wsnpdatumbeein Datum beëindiging Wsnp. Individueel

Wsnprbnk Rechtbank die de schuldsanering uitspreekt. Individueel 01 =  Amsterdam
02 =  Noord-Holland
03 =  Midden-Nederland
04 =  Noord-Nederland
05 =  Den Haag
06 =  Rotterdam
07 =  Limburg
08 =  Oost-Brabant
09 =  Zeeland-West-Brabant
10 =  Gelderland
11 =  Overijssel

Wsnpsrtbeein Soort beëindiging Wsnp. Individueel 01 =  Niet van toepassing/nog lopend
02 =  Beëindiging door schone lei
03 =  Beeindiging door akkoord
04 =  Beeindiging door faillissement
05 =  Beëindiging doordat betalingen zijn hervat/voldaan
06 =  Beëindiging zonder schone lei
07 =  Beëindiging doordat betaling hervat/voldaan of 

zonder schone lei
99 =  Wijze beëindiging onbekend

Wsnpbewid Willekeurig identificatienummer van de bewindspersoon. Individueel

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/wsnppersbus-wet-schuldsanering-natuurlijke-personen
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WSNPTAB Personen met schuldsanering via de WSNP 1998 - 2017 (toelichting CBS). 
Geen update vewacht

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. 
De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.

Individueel F =  Rinpersoon niet in GBA, niet SOFINRPROEF
R =  Rinpersoon wel in GBA

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en 
dimensieloos nummer.

Individueel

WSNPdaguitspr De dag van een uitspraak van de rechtbank dat een schuldenaar tot de WSPN 
(Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) wordt toegelaten.

Individueel

WSNPmnduitspr De maand van een uitspraak van de rechtbank dat een schuldenaar tot de 
WSPN (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) wordt toegelaten.

Individueel

WSNPjruitspr Het jaar van een uitspraak van de rechtbank dat een schuldenaar tot de 
WSPN (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) wordt toegelaten.

Individueel

WSNPdagbeein Dag beëindiging WSNP. Individueel

WSNPmndbeein Maand beëindiging WSNP. Individueel

WSNPjrbeein Jaar beëindiging WSNP. Individueel

WSNPsanpartner Is er een schuldsaneringspartner? Individueel 1 =  Ja
2 =  Nee

WSNPhogberop Is een schuldsanering van start gegaan na een hoger beroep? Individueel 0 =  Onbekend
1 =  Ja
2 =  Nee

WSNPstbewvoerd Is een bewindvoerder van een schuldenaar advocaat? Individueel 0 =  Onbekend
1 =  Advocaat
2 =  Geen advocaat

WSNPredenminaflos Is er een specifieke reden voor het mislukken van een minnelijk traject van 
een schuldenaar? Reden: onvoldoende aflossingscapaciteit.

Individueel 0 =  Onbekend
1 =  Ja
2 =  Nee

WSNPredenmingoedetr Is er een specifieke reden voor het mislukken van een minnelijk traject van 
een schuldenaar? Reden: niet te goeder trouw.

Individueel 0 =  Onbekend
1 =  Ja
2 =  Nee

WSNPredenmingebrekm Is er een specifieke reden voor het mislukken van een minnelijk traject van 
een schuldenaar? Reden: gebrek medewerk schuldenaar.

Individueel 0 =  Onbekend
1 =  Ja
2 =  Nee

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/wsnptab-personen-met-schuldsanering-via-de-wsnp
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WSNPTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

WSNPredenminschuldeis Is er een specifieke reden voor het mislukken van een minnelijk traject van 
een schuldenaar? Reden: gebrek medewerk schuldeiser.

Individueel 0 =  Onbekend
1 =  Ja
2 =  Nee

WSNPredenminoverig Is er een specifieke reden voor het mislukken van een minnelijk traject van 
een schuldenaar? Reden: overig.

Individueel 0 =  Onbekend
1 =  Ja
2 =  Nee

WSNPsrtpers Het soort schuldenaar. Individueel 1 =  Prive person
2 =  Eenmanszaak

WSNPbeeinsrt Soort beëindiging WSNP. Individueel 0 =  Nog niet afgerond
1 =  Homologatie akkoord 
2 =  Faillissement
3 =  Schone lei
4 =  Zonder gevolg

WSNPStatusuitspr De status van een toelatingsuitspraak van een schuldenaar tot de WSNP. Individueel 2 =  Direct definitief
3 =  Na voorgaande toepassing
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ZVWZORGKOSTENTAB Zorgkosten van Nederlandse ingezetenen met een basisverzekering 2009 - 2019 (toelichting CBS).

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

RINPERSOONS Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk 
persoon. De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id 
is afgeleid.

Individueel

RINPERSOON Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- 
en dimensieloos nummer.

Individueel

ZVWKOPHOOGFACTOR De ophoogfactor waarmee de populatie en daarmee ook de kosten 
opgehoogd dienen te worden tot de Zorgverzekeringswet (Zvw)-
verzekerde Wet Basisregistratie Personen (BRP)- bevolking.

Individueel

ZVWKHUISARTS De gedeclareerde en vergoede kosten voor huisartsenzorg die onder 
de basisverzekering valt.

Individueel

ZVWKFARMACIE De gedeclareerde en vergoede kosten voor farmacie die onder de 
basisverzekering valt.

Individueel

ZVWKMONDZORG De gedeclareerde en vergoede kosten voor mondzorg die onder de 
basisverzekering valt.

Individueel

ZVWZIEKENHUIS De gedeclareerde en vergoede kosten voor ziekenhuiszorg die onder 
de basisverzekering valt.

Individueel

ZVWKPARAMEDISCH De gedeclareerde en vergoede kosten voor fysiotherapie en overige 
paramedische zorg, zoals oefentherapie Cesar/Mensendiek, 
logopedie, ergotherapie en dieetadvisering, die onder de 
basisverzekering valt.

Individueel

ZVWKHULPMIDDEL De gedeclareerde en vergoede kosten voor hulpmiddelen die onder 
de basisverzekering valt.

Individueel

ZVWKZIEKENVERVOER De gedeclareerde en vergoede kosten voor ziekenvervoer die onder 
de basisverzekering valt.

Individueel

ZVWKGEBOORTEZORG De gedeclareerde en vergoede kosten voor geboortezorg die onder de 
basisverzekering valt.

Individueel

ZVWKBUITENLAND De gedeclareerde en vergoede kosten voor zorg in het buiteland die 
onder de basisverzekering valt.

Individueel

ZVWKOVERIG De gedeclareerde en vergoede kosten voor overige zorg die onder de 
basisverzekering valt.

Individueel

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/zvwzorgkostentab-zorgkosten-personen-basisverzekering
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ZVWZORGKOSTENTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

ZVWKEERSTELIJNSPSYCHO De gedeclareerde en vergoede kosten voor eerstelijns psychologische 
zorg die onder de basisverzekering valt.

Individueel

ZVWKGGZ De gedeclareerde en vergoede kosten voor tweedelijns geestelijke 
gezondheidszorg die onder de basisverzekering valt.

Individueel

ZVWKGENBASGGZ De gedeclareerde en vergoede kosten voor basis-geestelijke 
gezondheidszorg die onder de basisverzekering valt.

Individueel

ZVWKSPECGGZ De gedeclareerde en vergoede kosten voor specialistische geestelijke 
gezondheidszorg die onder de basisverzekering valt.

Individueel

ZVWKGERIATRISCH De gedeclareerde en vergoede kosten voor geriatrische 
revalidatiezorg die onder de basisverzekering valt.

Individueel

ZVWKWYKVERPLEGING De gedeclareerde en vergoede kosten voor verpleging en verzorging 
zonder verblijf die onder de basisverzekering valt.

Individueel

NOPZVWKEERSTELIJNSOND De gedeclareerde en vergoede kosten voor eerstelijnsondersteuning 
die onder de basisverzekering valt.

Individueel BELANGRIJK: Alle variabelen die beginnen met NOP 
worden niet gepubliceerd op StatLine en zijn niet als 
zodanig gecontroleerd en geanalyseerd. 
Vermoedelijk is de kwaliteit van deze variabelen 
redelijk, hier is echter geen controle op gedaan.

NOPZVWKHUISARTSINSCHRIJF De gedeclareerde en vergoede kosten voor het inschrijftarief van de 
huisarts die onder de basisverzekering valt.

Individueel

NOPZVWKHUISARTSCONSULT De gedeclareerde en vergoede kosten voor consulten van de huisarts 
die onder de basisverzekering valt.

Individueel

NOPZVWKHUISARTSOVERIG De gedeclareerde en vergoede kosten voor consulten van de huisarts 
die onder de basisverzekering valt.

Individueel

NOPZVWKFYSIOTHERAPIE De gedeclareerde en vergoede kosten voor fysiotherapie die onder de 
basisverzekering valt.

Individueel

NOPZVWKPARAMEDISCHOV De gedeclareerde en vergoede kosten voor overige paramedische 
zorg die onder de basisverzekering valt.

Individueel

NOPZVWKVERLOSKUNDE De gedeclareerde en vergoede kosten voor verloskundige zorg die 
onder de basisverzekering valt.

Individueel
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ZVWZORGKOSTENTAB

Naam variabele Beschrijving Niveau Meetniveau/Categorieën

NOPZVWKKRAAMZORG De gedeclareerde en vergoede kosten voor kraamzorg die onder de 
basisverzekering valt.

Individueel

NOPZVWKGGZMV De gedeclareerde en vergoede kosten voor geestelijke 
gezondheidszorg met verblijf die onder de basisverzekering valt.

Individueel

NOPZVWKGGZZVINST De gedeclareerde en vergoede kosten voor geestelijke 
gezondheidszorg zonder verblijf geleverd via instellingen die onder de 
basisverzekering valt.

Individueel

NOPZVWKGGZZVZELF De gedeclareerde en vergoede kosten voor geestelijke 
gezondheidszorg zonder verblijf geleverd via zelfstandigen die onder 
de basisverzekering valt.

Individueel

NOPZVWKGGZOVERIG De gedeclareerde en vergoede kosten voor overig geestelijke 
gezondheidszorg gebruik dat onder de basisverzekering valt.

Individueel

NOPZVWKZIEKENVERVOERZIT De gedeclareerde en vergoede kosten voor zittend ziekenvervoer dat 
onder de basisverzekering valt.

Individueel

NOPZVWKZIEKENVERVOERLIG De gedeclareerde en vergoede kosten voor liggend ziekenvervoer dat 
onder de basisverzekering valt.

Individueel

NOPZVWKLANDGGZ De gedeclareerde en vergoede kosten voor langdurige geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) die onder de basisverzekering vallen.

Individueel

NOPZVWBUITENLGRENS De gedeclareerde en vergoede kosten voor grensoverschrijdende zorg 
zorgverzekeraar die onder de basisverzekering vallen.

Individueel

NOPZVWBUITENLZINL De gedeclareerde en vergoede kosten voor grensoverschrijdende zorg 
Zorginstituut Nederland die onder de basisverzekering vallen.

Individueel

ZVWKMULTIDISC De gedeclareerde en vergoede kosten voor multidisciplinaire zorg die 
onder de basisverzekering valt.

Individueel

ZVWKZINTUIGLIJK De gedeclareerde en vergoede kosten voor zorg aan zintuiglijk 
gehandicapten die onder de basisverzekering valt.

Individueel

ZVWKTOTAAL De gedeclareerde en vergoede zorgkosten in het kader van de 
basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.

Individueel

NOPZVWKVRIJWILLIGEIIGENRISICO Het door een persoon overeengekomen vrijwillig eigen risico voor zijn 
of haar zorgverzekering.

Individueel
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2010 - 2020

Op de volgende pagina's wordt het databestand van Perined 
beschreven aan de hand van de verschillende variabelen met 
een korte beschrijving en informatie over het meetniveau en 
de beschikbaarheid. Informatie over de methodologie en 
beslisregels achter data zijn terug te vinden in het 
Methodologie Perinatologie Data bestand van Perined.

https://assets.perined.nl/docs/29198524-9c29-46ea-ac1c-fd0fb54c6c2b.pdf
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

alcoholgebruik Alcoholgebruik. Individueel 1 =  Geen
2 =  < 2 eenheden per dag
3 =  ≥ 2 eenheden per dag

amddd Amenorroeduur in dagen. Individueel

amddd1ond Amenorroeduur bij start 
zwangerschapsbegeleiding.

Individueel

amww Amenorroeduur in hele weken. Individueel

apgar5 Apgarscore na 5 minuten. Individueel

beginbaring Begin van de baring. Individueel 1 =  Inleiding
2 =  Primaire sectio
3 =  Spontane weeën
4 =  Spontane vliesscheur
9 =  Onbekend

beroepsgroep Informatie van welke 
beroepsgroep.

Individueel 1 =  Alleen Obstetrie 1e lijn
2 =  Alleen Obstetrie 2e lijn
3 =  Alleen Neonatologie
4 =  Obstetrie 1e lijn en Obstetrie 2e lijn
5 =  Obstetrie 1e lijn, Obstetrie 2e lijn en Neonatologie
6 =  Obstetrie 1e lijn en Neonatologie
7 =  Obstetrie 2e lijn en Neonatologie

bmi Body Mass Index. Individueel

congenafw Congenitale afwijkingen 
(ernstige).

Individueel 101 =  Anencephalie
102 =  Meningomyelocele
103 =  Hydranencephalie
104 =  Congenitale hydrocephalus
105 =  Holoprosencephalie
106 =  Gyratiestoornissen/Polymicrogyrie
901 =  Andere letale of levensbedreigende afwijkingen van het centraal zenuwstelsel
202 =  Transpositie van de grote vaten
203 =  Tetralogie van Fallot (met en zonder pulmonalisatresie)
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

congenafw Congenitale afwijkingen 
(ernstige).

Individueel 208 =  Tricuspidalisatresie
209 =  Hypoplastisch linkerhart syndroom
214 =  Complex cor vitium
902 =  Andere letale of levensbedreigende congenitale hartafwijking 
301 =  Palatoschisis
307 =  Atresie van colon of rectum
308 =  Anus imperforatus/Anorectale malformatie
309 =  Omphalocele
310 =  Gastroschisis
311 =  Galgangatresie
312 =  Atresie van dunne darm
313 =  Oesofagusatresie (met of zonder fistel)
903 =  Andere letale of levensbedreigende aandoening van de tractus digestivus
401 =  Bilaterale nieragenesie
402 =  Bilaterale polycysteuze, multicysteuze of dysplastische nieren
403 =  Obstructieve uropathie met congenitale hydronefrose
404 =  Blaasexstrofie
904 =  Andere letale of levensbedreigende aandoening van de tractus urogenitalis
501 =  Trisomie 13
502 =  Trisomie 18
503 =  Trisomie 21
506 =  Syndromale afwijkingen (ernstige retrognathie, Treacher Collins, CHARGE,…..)
507 =  Andere chromosomale afwijkingen
601 =  Skeletdysplasie
602 =  Congenitale hernia diafragmatica
603 =  Hydrops foetalis
604 =  Oligohydramnion sequentie met de 3 volgende kenmerken: 

(1) Oligohydramnion vastgesteld middels echografie 5 of meer dagen 
antepartum, (2) bewijs van foetale bewegingsbeperking bij postnataal 
lichamelijk

606 =  Dystrophia myotonica
607 =  Siamese tweeling
608 =  Tracheaatresie
701 =  CCAML / CPAM (Congenital pulmonary airway malformations )
702 =  Choaneatresie
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

congenafw Congenitale afwijkingen 
(ernstige).

Individueel 907 =  Andere letale of levensbedreigende aandoeningen van de luchtwegen
100 =  Andere letale of levensbedreigende congenitale afwijkingen

consortium Regionaal Consortium. Individueel 0 =  Geen
1 =  Amsterdam
2 =  Leiden
3 =  Rotterdam
4 =  Utrecht
5 =  Nijmegen
6 =  Groningen
7 =  Maastricht
8 =  Veldhoven
9 =  Zwolle
10 =  Overig

dag_geb Geboortedag. Individueel

dd_update Datum bijwerken data. Individueel

ddmort Datum overlijden kind. Individueel

drugsgebruik Drugsgebruik. Individueel 0 =  Nee
1 =  Ja

episiotomie Episiotomie. Individueel 0 =  Geen episiotomie
1 =  Mediolaterale episiotomie
2 =  Mediane episiotomie
3 =  Locatie episiotomie onbekend

etnic Etniciteit vrouw. Individueel 12 =  Kaukasisch
3 =  Noord-Afrikaans
4 =  Overig Afrikaans
5 =  Turks
13 =  Hindoestaans
8 =  (Overig) Aziatisch
14 =  Latijns Amerikaans
11 =  Overig (waaronder gemengd)
UNK = Onbekend
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

fluxus Fluxus postpartum (>1000mL). Individueel 0 =  Nee
1 =  Ja

geboortegew Geboortegewicht. Individueel

gebplaats Plaats bevalling. Individueel 0 =  Thuis
1 =  Geboortecentrum
2 =  Ziekenhuis (1e lijn)
3 =  Ziekenhuis (2e lijn)
4 =  Onderweg
9 =  Onbekend

gesl Geslacht kind. Individueel 1 =  Mannelijk
2 =  Vrouwelijk
3 =  Niet conclusief 
UNK = Onbekend

gew_vrouw Gewicht vrouw tijdens eerste 
controle.

Individueel

grav Graviditeit. Individueel

jaar Registratiejaar. Individueel

lft Leeftijd moeder. Individueel

ligging Ligging bij geboorte. 70028003 = Achterhoofd-voor
37235006 = Achterhoofd-achter
249079005 = Kruin
21882006 = Aangezicht
8014007 = Voorhoofd
49168004 = Volkomen stuit
38049006 = Half onvolkomen stuit
18559007 = Onvolkomen stuit
OTH = Overig
UNK = Onbekend

nicuopname NICU-opname? 0 =  Nee
1 =  Ja
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

omv Aantal geboren kinderen.

ovdr12 Overdracht van 1e naar 2e lijn. 0 =  Geen
1 =  Ante partum
2 =  Durante partu
3 =  Postpartum
9 =  Onbekend of onduidelijk

par Pariteit.

pc4 Viercijferige postcode.

pediater Betrokkenheid pediater. 0 =  Geen
1 =  Consult
2 =  Overdracht binnen 2 dagen na geboorte
3 =  Overdracht na 2 dagen na geboorte
4 =  Soort betrokkenheid onbekend

pijnbestrijding2 Pijnbestrijding in de 2e lijn. 0 =  Geen
1 =  Epidurale analgesie
2 =  Spinale analgesie
3 =  Algehele analgesie
4 =  Overig middel
5 =  Niet in 2e lijn bevallen

pltsplan Voorgenomen plaats baring. 169813005 = Thuis
23 = Geboortecentrum
22232009 = Ziekenhuis
5 = Nog niet bepaald
0 = Geen voorkeur
UKN = Onbekend
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

provincie Provincie. 1 =  Friesland
2 =  Drenthe
3 =  Overijsel
4 =  Gelderland
5 =  Limburg
6 =  Noord-Brabant
7 =  Zeeland
8 =  Zuid-Holland
9 =  Noord-Holland
10 =  Utrecht
11 =  Flevoland
12 =  Groningen
99 =  Onbekend

rangnummer Rangnummer kind.

rookgedrag Rookgedrag. 1 =  Niet gerookt
2 =  1 - 10 per dag
3 =  11 - 20 per dag
4 =  Meer dan 20 per dag
5 =  Gestopt voor huidige zwangerschap
6 =  Gestopt tijdens huidige zwangerschap
UNK = Onbekend

ruptuur Perineumruptuur. 0 =  Geen perineumruptuur
199916005 =  1e graads perineumruptuur
199925004 =  2e graads perineumruptuur
199930000 =  3e graads ruptuur
449807005 =  3a - sfincterlaesie externum < 50%
449808000 =  3b - sfincterlaesie externum ≥ 50%
449809008 =  3c - sfincterlaesie externum en internum
199934009 =  4e graads ruptuur

ses Sociaaleconomische status.

ses_percentiel Sociaaleconomische status 
percentiel.
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

stedelijkheid Mate van stedelijkheid. 1 =  Zeer sterk stedelijk ≥ 2 500 adressen per km²
2 =  Sterk stedelijk 1 500 - 2 500 adressen per km²
3 =  Matig stedelijk 1 000 - 1 500 adressen per km²
4 =  Weinig stedelijk 500 - 1 000 adressen per km²
5 =  Niet stedelijk < 500 adressen per km²

sterfte Perinatale sterfte. 0 =  Niet overleden
1 =  Ante partum
2 =  Durante partu
3 =  Postpartum 0 - 7 dagen
4 =  Postpartum 8 - 28 dagen
5 =  Postpartum > 28 dagen
6 =  Fase overlijden onduidelijk

supervisor Rol supervisor. 11 = Eerstelijnsverloskundige
25 = Klinisch verloskundige
01.046 = Gyneacoloog
22 = Gyneacoloog in opleiding
24 = Arts-assistent
01.015 = Huisarts

type_partus Type partus. 48782003 = Spontaan
8561000146109 = Vaginale kunstverlossing
200148001 = Sectio Caesarea Primair
200149009 = Sectio Caesarea Secundair
39406005 = Termination of Pregnancy (TOP)

verantw_bb Zorgverantwoordelijke begin 
baring.

1 =  1e lijn
2 =  2e lijn
9 =  Onbekend of onduidelijk

verantw_eb Zorgverantwoordelijke einde 
baring.

1 =  1e lijn
2 =  2e lijn
9 =  Onbekend of onduidelijk

verantw_zw Zorgverantwoordelijke 
zwangerschap.

1 =  1e lijn
2 =  2e lijn
9 =  Onbekend of onduidelijk
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

versienummer Versienummer van data.

vrouwniveau Vrouw-niveau. 1 =  Vrouw-niveau

whodef WHO definitie kind. 0 =  Nee
1 =  Ja

v_aanpakker Rol aanpakker. 11 = 1e lijns verloskundige
25 = Klinisch verloskundige
12 = Verloskundige in opleiding
01.046 = Gynaecoloog
22 = Gynaecoloog in opleiding
24 = Arts-assistant
13 = Co-assistant
01.015 = Huisarts
15 = Huisarts in opleiding
23 = Arts niet in opleiding
30.000 = Verpleegkundige
32 = Kraamverzorgende
33 = Niet medisch geschoold
UNK = Onbekend

v_alcoholpwd_controle Alcoholgebruik. 1 =  Geen
2 =  < 2 eenheden per dag
3 =  ≥ 2 eenheden per dag

v_amddd Amenorroeduur in dagen.

v_amddd1ond Amenorroeduur bij datum 
eerste onderzoek door 
verloskundige.

v_amdddovdr Amenorroeduur bij eerste 
overdracht.

v_amww Amenorroeduur in hele weken.

v_apg_5 Apgarscore na 5 min.

v_bloedverliespp Hoeveelheid bloedverlies.
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

v_ddat_start_baring Definitieve á terme datum.

v_ddbeginzorg_vrouw Datum start 
zorgverantwoordelijkheid.

v_ddeindezorg_vrouw Datum einde 
zorgverantwoordelijkheid.

v_ddgeb Geboortedatum.

v_ddgebm Geboortedatum.

v_ddmort Datum/tijd vaststelling 
perinatale sterfte.

v_ddovdr Datum van overdracht.

v_ddvliesscheur Tijdstip breken vliezen.

v_drugs_controle Drugsgebruik.

v_duur_gebrvliezen Duur gebroken vliezen.

v_duurprenatalezorg Duur prenatale zorg in dagen.

v_eindezorg_kind_cgm Specificatie congenitale 
afwijking.

88425004 = Congenitale misvorming van zenuwstelsel
609417004 = Foetale anencefalie 
431265009 = Microcefalie bij foetus
76916001 = Spina bifida occulta 
414667000 = Meningomyelocele 
171131006 = Meningocele 
47032000 = Congenitale hydrocefalus 
30915001 = Holoprosencefalie 
55999004 = Encephalocele
363222009 = Neonatale neuromusculaire aandoening
09 = Overige congenitale afwijkingen zenuwstelsel
B = Zintuigen
19416009 = Congenitale afwijking van oog 
61142002 = Microftalmie 
11 = Overige congenitale afwijkingen ogen
8380000 = Congenital anomaly of ear 
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

v_eindezorg_kind_cgm Specificatie congenitale 
afwijking.

13 = Overige congenitale afwijkingen zintuigen
9904008 = Congenitale afwijking van tractus circulatorius
204470001 = Enkele navelstrengarterie 
204296002 = Discordante ventriculoarteriële verbinding
86299006 = Tetralogie van Fallot 
30288003 = Ventrikelseptumdefect 
62067003 = Hypoplastisch-linkerhartsyndroom 
7305005 = Aortacoarctatie
4374004 = Congenitale misvorming van tricuspidalisklep 
94702005 = Multipele congenitale hartdefecten 
22 = Overige congenitale afwijking hart en bloedvaten
95470009 = Congenitale afwijking van tractus digestivus 
80281008 = Cheiloschisis 
87979003 = Palatoschisis 
69771008 = Congenitale misvorming van oesofagus 
84296002 = Congenitale atresie van dunne darm 
204711007 = Atresie van dikke darm
204712000 = Congenitale atresie van anus 
204739008 = Ziekte van Hirschsprung
29980002 = Congenitale malrotatie van darm 
9707006 = Intestinale volvulus 
30 = Overige congenitale afwijking tractus digestivus
77868001 = Congenital anomaly of respiratory system 
204508009 = Choanale atresie 
14532008 = Congenitale malformatie van trachea 
80825009 = Congenitale hypoplasie van long 
66987001 = Congenitaal lobair emfyseem 
111318005 = Congenitale cysteuze adenomatoïde malformatie van long
79231000 = Hydrothorax 
83035003 = Chylothorax 17190001 = Congenitale hernia diaphragmatica 
21524000 = Relaxatie van diafragma 
38 = Overige congenitale afwijking tractus respiratorius
287085006 = Congenitale afwijking van tractus urogenitalis
416010008 = Hypospadie
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

v_eindezorg_kind_cgm Specificatie congenitale 
afwijking.

406476007 = Epispadie 
204878001 = Niet-ingedaalde testis 
61758007 = Exstrofie van blaas 
41962002 = Syndroom van Potter 
82525005 = Congenitale polycysteuze nierziekte 
7163005 = Obstructie van urinewegen
39179006 = Stoornis in geslachtelijke ontwikkeling 
69 = Overige congenitale afwijking tractus urogenitalis
199879009 = Congenitale misvorming van huid 
93471006 = Hemangioom van huid 
398943008 = Naevus naevocellularis van huid
74 = Overige congenitale huidafwijking
81336004 = Congenitale afwijking van buikwand 
72951007 = Gastroschisis 
18735004 = Omfalocele 
396347007 = Ernia umbilicalis 
429200006 = Congenitale hernia inguinalis
85 = Overige congenitale afwijking buikwand
73573004 = Congenitale afwijking van bewegingsstelsel 
367506006 = Polydactylie 
373413006 = Syndactylie 
302297009 = Congenitale deformiteit van voet 
45806008 = Reductiedefect van bovenste extremiteit 
77595004 = Congenitaal lengtedefect van gehele onderste extremiteit 
96 = Overige congenitale afwijking extremiteiten
36172001 = Congenitale subluxatie van heup 
98 = Overige congenitale afwijking skelet en spierstelsel
J = Multipele/syndromale congenitale afwijkingen (niet chromosomaal)
276720006 = Dysmorfie 
43876007 = Situs inversus viscerum 
444406006 = Multiple congenital anomalies
82354003 = Malformatiesyndroom met betrokkenheid van meerdere systemen 
104 = Overige multipele/syndromale afwijkingen
K = Overige congenitale afwijkingen
217710005 = Congenitale-jodiumdeficiëntiesyndroom
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

v_eindezorg_kind_cgm Specificatie congenitale 
afwijking.

112 = Andere endocrinologische afwijkingen
86095007 = Aangeboren defect van stofwisseling 
363346000:246454002 = 255399007 = Congenital malignant neoplastic disease 
OTH = Overig

v_eindezorg_kind_chrom Specificatie chromosomale 
afwijking.

41040004 = Down-syndroom
51500006 = Trisomie 18
21111006 = Trisomie 13
7 = Andere numerieke chromosomale afwijkingen
OTH = Overige chromosomale afwijkingen

v_eindverantw_baring Rol supervisor. 11 = 1e lijns verloskundige
25 = Klinisch verloskundige
01.046 = Gynaecoloog
22 = Gynaecoloog in opleiding
24 = Arts-assistant
01.015 = Huisarts

v_eindverantw_periode1t/m8 Eindverantwoordelijke in welke 
periode.

1 =  Start /intake zwangerschapszorg
2 =  Zwangerschap vervolg
3 =  Start baring/ontsluiting
4 =  Uitdrijving
5 =  Nageboortetijdperk
6 =  1e 24 uur postpartum
7 =  2e - 7e dag postpartum
8 =  Follow-up eerste 6 wkn postpartum

v_epiduraal_wens Ruggeprik gewenst, 
niet gekregen?

Boolean

v_epi_int_baring Episiotomie? Boolean

v_epi_loc_baring Locatie Episiotomie. 1 =  Mediolaterale episiotomie
2 =  Mediane episiotomie
UNK = Onbekend
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

v_etniciteit_vrouw Etniciteit. 12 =  Kaukasisch
3 =  Noord-Afrikaans
4 =  Overig Afrikaans
5 =  Turks
13 =  Hindoestaans
8 =  (Overig) Aziatisch
14 =  Latijns Amerikaans
11 =  Overig (waaronder gemengd)
UNK = Onbekend

v_geb_tijdstip Geboortetijdstip.

v_gebplaats Werkelijke plaats baring (type 
locatie).

169813005 = Thuisbevalling
23 = Geboortecentrum
22232009 = Ziekenhuis
40 = Onderweg
UNK = Onbekend

v_gesl Geslacht (medische observatie). 1 =  Mannelijk
2 =  Vrouwelijk
3 =  Niet conclusief
UNK = Onbekend

v_gew Geboortegewicht.

v_gew_vrouw Gewicht (gemeten) bij eerste 
controle.

v_grav Graviditeit.

v_hoftiezer Hoftiezer 
geboortegewichtpercentiel.
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

v_int_start_baring Interventie begin baring. 236960006 = Strippen van vliezen (verrichting)
408818004 = Inleiden van partus door kunstmatig breken van vliezen (verrichting)
425861005 = Cervicale rijping met ballon (verrichting)
236966000 = Cervicale rijping met prostaglandine E2 (verrichting)
177135005 = Inleiden van partus met oxytocine (verrichting)
177136006 = Inleiden van partus met prostaglandinen (verrichting)
177141003 = Electieve sectio caesarea (verrichting)
OTH = Overig

v_klinovdr Overdracht aan zorginstelling 
(id).

v_lengte_vrouw Lengte (gemeten).

v_lft Leeftijd moeder.

v_ligging Ligging bij geboorte. 70028003 = Achterhoofdsligging 
37235006 = Achterhoofdsligging met achterhoofd achter 
249079005 = Fontanellen palpabel 
21882006 = Aangezichtsligging 
8014007 = Voorhoofdsligging 
49168004 = Volkomen stuitligging 
38049006 = Half-onvolkomen stuitligging
18559007 = Onvolkomen stuitligging 
OTH = Overig
UNK = Onbekend

v_mc Rangnummer kind.

v_mort Perinatale sterfte?

v_omv Aantal geboren kinderen.

v_overdracht Is er sprake van ‘overdracht 
aan’?

v_par Pariteit (vóór deze 
zwangerschap).

v_partusnr Partusnummer.
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

v_pc_vrouw Postcode.

v_pc4 Viercijferige postcode vrouw.

v_ped_betrokken Kinderarts betrokken?

v_peri Conditie perineum postpartum. A =  Gaaf
B =  1e graads perineumruptuur
C =  2e graads perineumruptuur
D =  3e graads ruptuur (sfincterlaesie, rectumslijmvlies intact)
E =  4e graads ruptuur (sfincterlaesie en rectumslijmvlieslaesie)
F =  Episiotomiewond
G =  Episiotomie anterior ivm vrouwelijke genitale verminking (VGV)
H =  Clitoris en/of labia minora gedeeltelijk of geheel afwezig tgv vrouwelijke 

genitale verminking (VGV)
OTH = Anders
UNK = Onbekend

v_periode_ovdr Perinatale periode van 
overdracht.

1 =  Na eerste controle
2 =  Voor 28e week
3 =  28e tot en met 36e week
4 =  Vanaf 37e week
5 =  Tijdens ontsluiting
6 =  Tijdens uitdrijving
7 =  Nageboortetijdperk
8 =  Direct postpartum
9 =  Tijdens kraambed
UNK = Onbekend

v_pid_vrouw Lokale Persoonsidentificatie.
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

v_red_mort_vroeg Wijze einde zwangerschap. 1 =  Partus
2 =  Miskraam
21 =  Miskraam - Spontaan 
22 =  Miskraam - Medicamenteus
23 =  Miskraam - Instrumenteel
3 =  APLA
31 =  APLA - Medicamenteus
32 =  APLA - Insturmenteel
4 =  EUG - behandeld
5 =  (partiële) Mola - behandeld

v_redovd1 Reden ‘overdracht aan’ (lijst 
PRN).

38341003 = Hypertensieve aandoening (aandoening)
106004004 = Bloeding als complicatie bij zwangerschap (aandoening)
45757002 = Probleem bij bevalling (bevinding)
276601004 = Foetus loopt risico (bevinding)
44247006 = Prematuriteit (aandoening)
21522001 = Abdominale pijn (bevinding)
5 = Overige bedreigde maternale vitale functies
183695003 = Zelfverwijzing naar obstetrie (verrichting)
OTH = Overig
UNK = Onbekend
NI = Geen informatie

v_rokenvmis_controle Rookgedrag. 1 =  Niet gerookt
2 =  1 - 10 per dag
3 =  11 - 20 per dag
4 =  Meer dan 20 per dag
5 =  Gestopt vóór huidige zwangerschap
6 =  Gestopt tijdens huidige zwangerschap
UNK = Unknown

v_ses Sociaaleconomische status.

v_ses_percentiel Sociaaleconomische status 
percentiel.
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

v_specovdr Overdracht aan zorginstelling 
(specialisme).

01.046 = Gynaecoloog / obstetricus
01.019 = Kinderarts
UNK = Onbekend

v_stedelijkheid Mate van stedelijkheid. 1 =  Zeer sterk stedelijk ≥ 2 500 adressen per km²
2 =  Sterk stedelijk 1 500 - 2 500 adressen per km²
3 =  Matig stedelijk 1 000 - 1 500 adressen per km²
4 =  Weinig stedelijk 500 - 1 000 adressen per km²
5 =  Niet stedelijk < 500 adressen per km²

v_sterfteperiode_kind Fase perinatale sterfte. 237361005 = Antepartum foetale dood
237362003 = 237362003
276506001 = Neonatale sterfte

v_tijdstip_startww_vlgzv Tijdstip begin actieve ontsluiting.

v_tijdstip_vliesscheur Tijdstip scheuren vliezen.

v_type_partus Type partus. 48782003 = Normale bevalling 
8561000146109 = Vaginale kunstverlossing 
200146002 = Partus via sectio caesarea - bevallen
200148001 = Partus via electieve sectio caesarea 
200149009 = Bevalling via spoedkeizersnede 
39406005 = Abortus provocatus lege artis

v_type_ped_betrokken Type betrokkenheid. 1 =  Consultatie
2 =  Overdracht
UNK = Onbekend

v_uitdr Duur uitdrijving.

v_vrouwniveau Vrouw-niveau. 1 =  Vrouw-niveau

v_wens_plts_baring Voorgenomen plaats baring 
tijdens zwangerschap (type 
locatie).

169813005 = Thuisbevalling 
23 = Geboortecentrum
22232009 = Ziekenhuis 
05 = Nog niet bepaald
00 = Geen voorkeur
UNK = Onbekend
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

v_whodef WHO definitie kind. 0 =  Nee
1 =  Ja

v_wijze_start_baring Wijze waarop de baring begon. 1 =  Spontane weeën
2 =  Spontane vliesscheur
3 = Interventie om baring op gang te brengen
UNK = Onbekend

g_aanpakker Rol aanpakker. 11 = 1e lijns verloskundige
25 = Klinisch verloskundige
12 = Verloskundige in opleiding
01.046 = Gynaecoloog
22 = Gynaecoloog in opleiding
24 = Arts-assistant
13 = Co-assistant
01.015 = Huisarts
15 = Huisarts in opleiding
23 = Arts niet in opleiding
30.000 = Verpleegkundige
32 = Kraamverzorgende
33 = Niet medisch geschoold
UNK = Onbekend

g_alcoholpwd_controle Alcoholgebruik. 1 =  Geen
2 =  < 2 eenheden per dag
3 =  ≥ 2 eenheden per dag

g_amddd Amenorroeduur in dagen.

g_amddd1ond Amenorroeduur in dagen bij 
datum 1e onderzoek door 
gynaecoloog.

g_amww Amenorroeduur in hele weken.

g_apg_5 Apgarscore na 5 min.

g_bloedverliespp Hoeveelheid bloedverlies.

g_bmi Body Mass Index.
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

g_dd_data Datum gegevensaanlevering.

g_dd_ped_betrokken Datum betrokkenheid.

g_dd_update Datum gegevensverwerking.

g_ddat_start_baring Definitieve á terme datum.

g_ddbeginzorg_vrouw Datum start 
zorgverantwoordelijkheid.

g_ddeindezorg_vrouw Datum einde 
zorgverantwoordelijkheid.

g_ddgeb Geboortedatum.

g_ddgebm Geboortedatum.

g_ddmort Datum/tijd vaststelling 
perinatale sterfte.

g_ddvliesscheur Tijdstip breken vliezen.

g_drugs_controle Drugsgebruik.

g_duur_gebrvliezen Duur gebroken vliezen.

g_duurprenatalezorg Duur prenatale zorg in dagen.

g_eindezorg_kind_cgm1 Specificatie congenitale 
afwijking.

88425004 = 88425004
609417004 = Foetale anencefalie 
431265009 = Microcefalie bij foetus
76916001 = Spina bifida occulta 
414667000 = Meningomyelocele 
171131006 = Meningocele 
47032000 = Congenitale hydrocefalus 
30915001 = Holoprosencefalie 
55999004 = Encephalocele
363222009 = Neonatale neuromusculaire aandoening
09 = Overige congenitale afwijkingen zenuwstelsel
B = Zintuigen
19416009 = Congenitale afwijking van oog 
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

g_eindezorg_kind_cgm1 Specificatie congenitale 
afwijking.

61142002 = Microftalmie 
11 = Overige congenitale afwijkingen ogen
8380000 = Congenital anomaly of ear 
13 = Overige congenitale afwijkingen zintuigen
9904008 = Congenitale afwijking van tractus circulatorius
204470001 = Enkele navelstrengarterie 
204296002 = Discordante ventriculoarteriële verbinding
86299006 = Tetralogie van Fallot 
30288003 = Ventrikelseptumdefect 
62067003 = Hypoplastisch-linkerhartsyndroom 
7305005 = Aortacoarctatie
4374004 = Congenitale misvorming van tricuspidalisklep 
94702005 = Multipele congenitale hartdefecten 
22 = Overige congenitale afwijking hart en bloedvaten
95470009 = Congenitale afwijking van tractus digestivus 
80281008 = Cheiloschisis 
87979003 = Palatoschisis
69771008 = Congenitale misvorming van oesofagus 
84296002 = Congenitale atresie van dunne darm 
204711007 = Atresie van dikke darm
204712000 = Congenitale atresie van anus 
204739008 = Ziekte van Hirschsprung
29980002 = Congenitale malrotatie van darm 
9707006 = Intestinale volvulus 
30 = Overige congenitale afwijking tractus digestivus
77868001 = Congenital anomaly of respiratory system 
204508009 = Choanale atresie 
14532008 = Congenitale malformatie van trachea 
80825009 = Congenitale hypoplasie van long 
66987001 = Congenitaal lobair emfyseem 
111318005 = Congenitale cysteuze adenomatoïde malformatie van long
79231000 = Hydrothorax 
83035003 = Chylothorax 
17190001 = Congenitale hernia diaphragmatica 
21524000 = Relaxatie van diafragma
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

g_eindezorg_kind_cgm1 Specificatie congenitale 
afwijking.

38 = Overige congenitale afwijking tractus respiratorius
287085006 = Congenitale afwijking van tractus urogenitalis 
416010008 = Hypospadie 
406476007 = Epispadie 
204878001 = Niet-ingedaalde testis 
61758007 = Exstrofie van blaas 
41962002 = Syndroom van Potter 
82525005 = Congenitale polycysteuze nierziekte 
7163005 = Obstructie van urinewegen
39179006 = Stoornis in geslachtelijke ontwikkeling 
69 = Overige congenitale afwijking tractus urogenitalis
199879009 = Congenitale misvorming van huid 
93471006 = Hemangioom van huid 
398943008 = Naevus naevocellularis van huid
74 = Overige congenitale huidafwijking
81336004 = Congenitale afwijking van buikwand 
72951007 = Gastroschisis 
18735004 = Omfalocele 
396347007 = Ernia umbilicalis 
429200006 = Congenitale hernia inguinalis
85 = Overige congenitale afwijking buikwand
73573004 = Congenitale afwijking van bewegingsstelsel 
367506006 = Polydactylie 
373413006 = Syndactylie 
302297009 = Congenitale deformiteit van voet 
45806008 = Reductiedefect van bovenste extremiteit 
77595004 = Congenitaal lengtedefect van gehele onderste extremiteit 
96 = Overige congenitale afwijking extremiteiten
36172001 = Congenitale subluxatie van heup 
98 = Overige congenitale afwijking skelet en spierstelsel
J = Multipele/syndromale congenitale afwijkingen (niet chromosomaal)
276720006 = Dysmorfie 
43876007 = Situs inversus viscerum 
444406006 = Multiple congenital anomalies
82354003 = Malformatiesyndroom met betrokkenheid van meerdere systemen
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

g_eindezorg_kind_cgm1 Specificatie congenitale 
afwijking.

43876007 = Situs inversus viscerum 
444406006 = Multiple congenital anomalies
82354003 = Malformatiesyndroom met betrokkenheid van meerdere systemen 
104 = Overige multipele/syndromale afwijkingen
K = Overige congenitale afwijkingen
217710005 = Congenitale-jodiumdeficiëntiesyndroom 
112 = Andere endocrinologische afwijkingen
86095007 = Aangeboren defect van stofwisseling 
363346000:246454002 = 255399007 = Congenital malignant neoplastic disease 
OTH = Overig

g_eindezorg_kind_cgm2 Specificatie congenitale 
afwijking.

88425004 = 88425004
609417004 = Foetale anencefalie 
431265009 = Microcefalie bij foetus
76916001 = Spina bifida occulta 
414667000 = Meningomyelocele 
171131006 = Meningocele 
47032000 = Congenitale hydrocefalus 
30915001 = Holoprosencefalie 
55999004 = Encephalocele
363222009 = Neonatale neuromusculaire aandoening
09 = Overige congenitale afwijkingen zenuwstelsel
B = Zintuigen
19416009 = Congenitale afwijking van oog 
61142002 = Microftalmie 
11 = Overige congenitale afwijkingen ogen
8380000 = Congenital anomaly of ear 
13 = Overige congenitale afwijkingen zintuigen
9904008 = Congenitale afwijking van tractus circulatorius
204470001 = Enkele navelstrengarterie 
204296002 = Discordante ventriculoarteriële verbinding
86299006 = Tetralogie van Fallot 
30288003 = Ventrikelseptumdefect 
62067003 = Hypoplastisch-linkerhartsyndroom 
7305005 = Aortacoarctatie
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

g_eindezorg_kind_cgm2 Specificatie congenitale 
afwijking.

4374004 = Congenitale misvorming van tricuspidalisklep 
94702005 = Multipele congenitale hartdefecten 
22 = Overige congenitale afwijking hart en bloedvaten
95470009 = Congenitale afwijking van tractus digestivus 
80281008 = Cheiloschisis 
87979003 = Palatoschisis 
69771008 = Congenitale misvorming van oesofagus 
84296002 = Congenitale atresie van dunne darm 
204711007 = Atresie van dikke darm
204712000 = Congenitale atresie van anus 
204739008 = Ziekte van Hirschsprung
29980002 = Congenitale malrotatie van darm 
9707006 = Intestinale volvulus 
30 = Overige congenitale afwijking tractus digestivus
77868001 = Congenital anomaly of respiratory system 
204508009 = Choanale atresie 
14532008 = Congenitale malformatie van trachea 
80825009 = Congenitale hypoplasie van long 
66987001 = Congenitaal lobair emfyseem 
111318005 = Congenitale cysteuze adenomatoïde malformatie van long
79231000 = Hydrothorax 
83035003 = Chylothorax 
17190001 = Congenitale hernia diaphragmatica 
21524000 = Relaxatie van diafragma 
38 = Overige congenitale afwijking tractus respiratorius
287085006 = Congenitale afwijking van tractus urogenitalis 
416010008 = Hypospadie 
406476007 = Epispadie 
204878001 = Niet-ingedaalde testis 
61758007 = Exstrofie van blaas 
41962002 = Syndroom van Potter 
82525005 = Congenitale polycysteuze nierziekte 
7163005 = Obstructie van urinewegen
39179006 = Stoornis in geslachtelijke ontwikkeling 
69 = Overige congenitale afwijking tractus urogenitalis
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

g_eindezorg_kind_cgm2 Specificatie congenitale 
afwijking.

199879009 = Congenitale misvorming van huid 
93471006 = Hemangioom van huid 
398943008 = Naevus naevocellularis van huid
74 = Overige congenitale huidafwijking
81336004 = Congenitale afwijking van buikwand 
72951007 = Gastroschisis 
18735004 = Omfalocele 
396347007 = Ernia umbilicalis 
429200006 = Congenitale hernia inguinalis
85 = Overige congenitale afwijking buikwand
73573004 = Congenitale afwijking van bewegingsstelsel 
367506006 = Polydactylie 
373413006 = Syndactylie 
302297009 = Congenitale deformiteit van voet 
45806008 = Reductiedefect van bovenste extremiteit 
77595004 = Congenitaal lengtedefect van gehele onderste extremiteit 
96 = Overige congenitale afwijking extremiteiten
36172001 = Congenitale subluxatie van heup 
98 = Overige congenitale afwijking skelet en spierstelsel
J = Multipele/syndromale congenitale afwijkingen (niet chromosomaal)
276720006 = Dysmorfie 
43876007 = Situs inversus viscerum 
444406006 = Multiple congenital anomalies
82354003 = Malformatiesyndroom met betrokkenheid van meerdere systemen 
104 = Overige multipele/syndromale afwijkingen
K = Overige congenitale afwijkingen
217710005 = Congenitale-jodiumdeficiëntiesyndroom 
112 = Andere endocrinologische afwijkingen
86095007 = Aangeboren defect van stofwisseling 
363346000:246454002 = 255399007 = Congenital malignant neoplastic disease 
OTH = Overig

g_eindezorg_kind_cgm3 Specificatie congenitale 
afwijking.

88425004 = 88425004
609417004 = Foetale anencefalie 
431265009 = Microcefalie bij foetus
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

g_eindezorg_kind_cgm3 Specificatie congenitale 
afwijking.

76916001 = Spina bifida occulta 
414667000 = Meningomyelocele 
171131006 = Meningocele 
47032000 = Congenitale hydrocefalus 
30915001 = Holoprosencefalie 
55999004 = Encephalocele
363222009 = Neonatale neuromusculaire aandoening
09 = Overige congenitale afwijkingen zenuwstelsel
B = Zintuigen
19416009 = Congenitale afwijking van oog 
61142002 = Microftalmie 
11 = Overige congenitale afwijkingen ogen
8380000 = Congenital anomaly of ear 
13 = Overige congenitale afwijkingen zintuigen
9904008 = Congenitale afwijking van tractus circulatorius
204470001 = Enkele navelstrengarterie 
204296002 = Discordante ventriculoarteriële verbinding
86299006 = Tetralogie van Fallot 
30288003 = Ventrikelseptumdefect 
62067003 = Hypoplastisch-linkerhartsyndroom 
7305005 = Aortacoarctatie
4374004 = Congenitale misvorming van tricuspidalisklep 
94702005 = Multipele congenitale hartdefecten 
22 = Overige congenitale afwijking hart en bloedvaten
95470009 = Congenitale afwijking van tractus digestivus 
80281008 = Cheiloschisis 
87979003 = Palatoschisis 
69771008 = Congenitale misvorming van oesofagus 
84296002 = Congenitale atresie van dunne darm 
204711007 = Atresie van dikke darm
204712000 = Congenitale atresie van anus 
204739008 = Ziekte van Hirschsprung
29980002 = Congenitale malrotatie van darm 
9707006 = Intestinale volvulus 
30 = Overige congenitale afwijking tractus digestivus
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

g_eindezorg_kind_cgm3 Specificatie congenitale 
afwijking.

77868001 = Congenital anomaly of respiratory system 
204508009 = Choanale atresie 
14532008 = Congenitale malformatie van trachea 
80825009 = Congenitale hypoplasie van long 
66987001 = Congenitaal lobair emfyseem 
111318005 = Congenitale cysteuze adenomatoïde malformatie van long
79231000 = Hydrothorax 
83035003 = Chylothorax 
17190001 = Congenitale hernia diaphragmatica 
21524000 = Relaxatie van diafragma 
38 = Overige congenitale afwijking tractus respiratorius
287085006 = Congenitale afwijking van tractus urogenitalis 
416010008 = Hypospadie 
406476007 = Epispadie 
204878001 = Niet-ingedaalde testis 
61758007 = Exstrofie van blaas 
41962002 = Syndroom van Potter 
82525005 = Congenitale polycysteuze nierziekte 
7163005 = Obstructie van urinewegen
39179006 = Stoornis in geslachtelijke ontwikkeling 
69 = Overige congenitale afwijking tractus urogenitalis
199879009 = Congenitale misvorming van huid 
93471006 = Hemangioom van huid 
398943008 = Naevus naevocellularis van huid
74 = Overige congenitale huidafwijking
81336004 = Congenitale afwijking van buikwand 
72951007 = Gastroschisis 
18735004 = Omfalocele 
396347007 = Ernia umbilicalis 
429200006 = Congenitale hernia inguinalis
85 = Overige congenitale afwijking buikwand
73573004 = Congenitale afwijking van bewegingsstelsel 
367506006 = Polydactylie 
373413006 = Syndactylie 
302297009 = Congenitale deformiteit van voet
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

g_eindezorg_kind_cgm3 Specificatie congenitale 
afwijking.

45806008 = Reductiedefect van bovenste extremiteit 
77595004 = Congenitaal lengtedefect van gehele onderste extremiteit 
96 = Overige congenitale afwijking extremiteiten
36172001 = Congenitale subluxatie van heup 
98 = Overige congenitale afwijking skelet en spierstelsel
J = Multipele/syndromale congenitale afwijkingen (niet chromosomaal)
276720006 = Dysmorfie 
43876007 = Situs inversus viscerum 
444406006 = Multiple congenital anomalies
82354003 = Malformatiesyndroom met betrokkenheid van meerdere systemen 
104 = Overige multipele/syndromale afwijkingen
K = Overige congenitale afwijkingen
217710005 = Congenitale-jodiumdeficiëntiesyndroom 
112 = Andere endocrinologische afwijkingen
86095007 = Aangeboren defect van stofwisseling 
363346000:246454002 = 255399007 = Congenital malignant neoplastic disease 
OTH = Overig

g_eindezorg_kind_chrom1 Specificatie chromosomale 
afwijking.

41040004 = Down-syndroom
51500006 = Trisomie 18
21111006 = Trisomie 13
7 = Andere numerieke chromosomale afwijkingen
OTH = Overige chromosomale afwijkingen

g_eindverantw_baring Rol supervisor. 11 = Eerstelijnsverloskundige
25 = Klinisch verloskundige
01.046 = Gyneacoloog
22 = Gyneacoloog in opleiding
24 = Arts-assistent
01.015 = Huisarts

g_eindverantw_periode1t/m8 Eindverantwoordelijke in welke 
periode.

1 =  Start /intake zwangerschapszorg
2 =  Zwangerschap vervolg
3 =  Start baring/ontsluiting
4 =  Uitdrijving
5 =  Nageboortetijdperk
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

g_eindverantw_periode1t/m8 Eindverantwoordelijke in welke 
periode.

6 =  1e 24 uur postpartum
7 =  2e - 7e dag postpartum
8 =  Follow-up eerste 6 wkn postpartum

g_epiduraal_wens Ruggeprik gewenst, niet 
gekregen?

Boolean

g_epi_int_baring Episiotomie? Boolean

g_epi_loc_baring Locatie Episiotomie. 0 =  Geen episiotomie
1 =  Mediolaterale episiotomie
2 =  Mediane episiotomie
3 =  Locatie episiotomie onbekend

g_etniciteit_vrouw Etniciteit. 12 =  Kaukasisch
3 =  Noord-Afrikaans
4 =  Overig Afrikaans
5 =  Turks
13 =  Hindoestaans
8 =  (Overig) Aziatisch
14 =  Latijns Amerikaans
11 =  Overig (waaronder gemengd)
UNK = Onbekend

g_geb_tijdstip Geboortetijdstip.

g_gebplaats Werkelijke plaats baring (type 
locatie).

169813005 = Thuisbevalling
23 = Geboortecentrum
22232009 = Ziekenhuis
40 = Onderweg
UNK = Onbekend

g_gesl Geslacht (medische observatie). 1 =  Mannelijk
2 =  Vrouwelijk
3 =  Niet conclusief
UNK = Onbekend

g_gew Geboortegewicht.
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

g_gew_vrouw Gewicht (gemeten) bij eerste 
controle.

g_grav Graviditeit.

g_hoftiezer Hoftiezer 
geboortegewichtpercentiel.

g_int_start_baring Interventie begin baring. 236960006 = Strippen van vliezen 
408818004 = Inleiden van partus door kunstmatig breken van vliezen 
425861005 = Cervicale rijping met ballon 
236966000 = Cervicale rijping met prostaglandine E2 
177135005 = Inleiden van partus met oxytocine 
177136006 = Inleiden van partus met prostaglandinen 
177141003 = Electieve sectio caesarea
OTH = Overig

g_lengte_vrouw Lengte (gemeten).

g_lft Leeftijd moeder.

g_ligging Ligging bij geboorte. 70028003 = Achterhoofd-voor
37235006 = Achterhoofd-achter
249079005 = Kruin
21882006 = Aangezicht
8014007 = Voorhoofd
49168004 = Volkomen stuit
38049006 = Half onvolkomen stuit
18559007 = Onvolkomen stuit
OTH = Overig
UNK = Onbekend

g_mc Rangnummer kind.

g_meth_pijnst_baring Methode pijnbestrijding. 1 =  Mediolaterale episiotomie
2 =  Mediane episiotomie
UNK = Onbekend
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

g_middel_pijnst_baring Middel pijnbestrijding. 52685006:363701004 = 404642006 = Administration of morphinomimetic 
analgesic (procedure)
426060003 = Analgesie met lachgas en zuurstof durante partu (verrichting)
229559001 = Transcutane elektrische zenuwstimulatie (regime/therapie)
281706009:363701004 = 11713004 = Sterile water injection (procedure)
OTH = Overig

g_mort Perinatale sterfte?

g_mot_start_baring Indicatie interventie begin 
baring.

10 =  Gevaar moeder
1 =  Acuut levensbedreigend
3 =  Niet levensbedreigend
8 =  Onbekend
20 =  Gevaar kind
2 =  Acuut levensbedreigend
4 =  Niet levensbedreigend
9 =  Onbekend
5 =  Baring op korte termijn geïndiceerd door zorgverlener
6 =  Wens zorgverlener (incl: wetenschappelijk onderzoek)
7 =  Wens patiënt
OTH = Overig
UNK = Onbekend

g_omv Aantal geboren kinderen.

g_par Pariteit (vóór deze 
zwangerschap).

g_partusnr Partusnummer.

g_pc_vrouw Postcode.

g_pc4 Viercijferige postcode vrouw.

g_ped_betrokken Kinderarts betrokken?
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

g_peri Conditie perineum postpartum. A =  Gaaf
B =  1e graads perineumruptuur
C =  2e graads perineumruptuur
D =  3e graads ruptuur (sfincterlaesie, rectumslijmvlies intact)
E =  4e graads ruptuur (sfincterlaesie en rectumslijmvlieslaesie)
F =  Episiotomiewond
G =  Episiotomie anterior ivm vrouwelijke genitale verminking (VGV)
H =  Clitoris en/of labia minora gedeeltelijk of geheel afwezig tgv vrouwelijke 

genitale verminking (VGV)
OTH = Anders
UNK = Onbekend

g_redovername1 Reden van overname (lijst PRN). 279 waarden (zie link)

g_redovername2 Reden van overname (lijst PRN). 279 waarden (zie link)

g_redovername3 Reden van overname (lijst PRN). 279 waarden (zie link)

g_rokenvmis_controle Rookgedrag. 1 =  Niet gerookt
2 =  1 - 10 per dag
3 =  11 - 20 per dag
4 =  Meer dan 20 per dag
5 =  Gestopt vóór huidige zwangerschap
6 =  Gestopt tijdens huidige zwangerschap
UNK = Unknown

g_soort_zkh Soort ziekenhuis. 1 =  UMC
2 =  Onderdeel van Stichting Samenwerkende Topklinisch opleidingsziekenhuizen 

(STZ)
3 =  Onderdeel van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)
4 =  Ongebonden ziekenhuis

g_stedelijkheid 1 =  Zeer sterk stedelijk ≥  2 500 adressen per km²
2 =  Sterk stedelijk 1 500 - 2 500 adressen per km²
3 =  Matig stedelijk 1 000 - 1 500 adressen per km²
4 =  Weinig stedelijk 500 - 1 000 adressen per km²
5 =  Niet stedelijk < 500 adressen per km²

https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-valuesets--peri20-?id=2.16.840.1.113883.2.4.11.127&effectiveDate=2015-10-19T20:37:12&language=nl-NL
https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-valuesets--peri20-?id=2.16.840.1.113883.2.4.11.127&effectiveDate=2015-10-19T20:37:12&language=nl-NL
https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-valuesets--peri20-?id=2.16.840.1.113883.2.4.11.127&effectiveDate=2015-10-19T20:37:12&language=nl-NL
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

g_sterfteperiode_kind Fase perinatale sterfte. 237361005 = Antepartum foetale dood 
237362003 = Foetale sterfte durante partu
276506001 = Neonatale sterfte

g_tijdstip_pers én g_ddpers Tijdstip actief meepersen.

g_tijdstip_startww_vlgzv Tijdstip begin actieve ontsluiting.

g_type_partus Type partus. 48782003 = Spontaan
8561000146109 = Vaginale kunstverlossing
200148001 = Sectio Caesarea Primair
200149009 = Sectio Caesarea Secundair
39406005 = Termination of Pregnancy (TOP)

g_type_ped_betrokken Type betrokkenheid. 1 =  Consultatie
2 =  Overdracht
UNK = Onbekend

g_uitdr Duur uitdrijving.

g_verblijfmoeder Verblijfsduur moeder post 
partum in dagen.

g_vlgnr Volgnummer van bij elkaar 
horende records.

g_vrouwniveau Vrouw-niveau. 1 =  Vrouw-niveau

g_wens_plts_baring Voorgenomen plaats baring 
tijdens zwangerschap (type 
locatie).

169813005 = Thuis
23 = Geboortecentrum
22232009 = Ziekenhuis
5 = Nog niet bepaald
0 = Geen voorkeur
UKN = Onbekend

g_whodef WHO definitie kind. 0 =  Nee
1 =  Ja
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

g_wijze_placenta Geboorte placenta. 0 =  Spontaan
2 =  Controlled cord traction
3 =  Manuele placentaverwijdering
4 =  Placentaverwijdering bij SC
OTH = Overig

g_wijze_start_baring Wijze waarop de baring begon. 1 =  Spontane weeën
2 =  Spontane vliesscheur
3 =  Interventie om baring op gang te brengen
UNK = Onbekend

n_aabr_afw AABR afwijkend. 1 =  Ja
2 =  Nee
5 =  Niet verricht

n_anemie Anemie waarvoor transfusie. 1 =  Ja
2 =  Nee

n_antibiotica Antibiotica eerste 3 levensdagen 
(<72 uur).

1 =  Ja
2 =  Nee
4 =  Niet van toepassing

n_antster_longrijp Antenale steroïden t.b.v. foetale 
longrijping.

0 =  Geen
1 =  Incompleet
2 =  Compleet
3 =  Onbekend

n_apgar_1 Apgarscore 1 minuut. 999 = Onbekend

n_apgar_5 Apgarscore 5 minuut. 999 = Onbekend

n_asfyxie Asfyxie. 1 =  Ja
2 =  Nee

n_be_waarde BE. 999 = Onbekend

n_beh_rop_anti 1 =  Ja

n_beh_rop_chirurg 1 =  Ja

n_beh_rop_cryo 1 =  Ja
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

n_beh_rop_geen 1 =  Ja

n_beh_rop_laser 1 =  Ja

n_beh_trombocyto Thrombocytopenie waarvoor 
behandeling.

1 =  Ja
2 =  Nee

n_bpd BPD. 0 =  Nee
1 =  Mild
2 =  Matig
3 =  Ernstig
4 =  Niet van toepassing

n_bpd_agg BPD in een van de opnames. 0 =  Nee
1 =  Ja

n_bronchiolitis Bronchiolitis. 1 =  Ja
2 =  Nee

n_cgm_anatom_srt Welke anatomische afwijkingen 
en/of syndromen.

101 =  Anencephalie
102 =  Meningomyelocele
103 =  Hydranencephalie
104 =  Congenitale hydrocephalus
105 =  Holoprosencephalie
106 =  Gyratiestoornissen/Polymicrogyrie
901 =  Andere letale of levensbedreigende afwijkingen van het centraal 

zenuwstelsel
201 =  Truncus arteriosus
202 =  Transpositie van de grote vaten
203 =  Tetralogie van Fallot (met en zonder pulmonalisatresie)
204 =  Monoventrikel
205 =  Double outlet rechterventrikel (DORV)
206 =  Complete Atrio-Ventricular Canal
207 =  Pulmonalisatresie met intact ventrikelseptum
208 =  Tricuspidalisatresie
209 =  Hypoplastisch linkerhart syndroom
210 =  Interruptie aortaboog
211 =  Total abnormale pulmonaal veneuze return (TAPVR)
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

n_cgm_anatom_srt Welke anatomische afwijkingen 
en/of syndromen.

212 =  Pentalogie van Cantrell (Thoraco-Abdominale Ectopia Cordis)
213 =  Coarctatio aortae
902 =  Andere letale of levensbedreigende congenitale hartafwijking 
301 =  Palatoschisis
302 =  Trachea-oesophageale fistel
303 =  Oesofagusatresie
304 =  Duodenumatresie
305 =  Jejenumatresie
306 =  Ileumatresie
307 =  Atresie van colon of rectum
308 =  Anus imperforatus/Anorectale malformatie
309 =  Omphalocele
310 =  Gastroschisis
311 =  Galgangatresie
903 =  Andere letale of levensbedreigende aandoening van de tractus digestivus
401 =  Bilaterale nieragenesie
402 =  Bilaterale polycysteuze, multicysteuze of dysplastische nieren
403 =  Obstructieve uropathie met congenitale hydronefrose
404 =  Blaasexstrofie
904 =  Andere letale of levensbedreigende aandoening van de tractus urogenitalis
501 =  Trisomie 13
502 =  Trisomie 18
503 =  Trisomie 21
504 =  Andere chromosomale afwijkingen
505 =  Triploïdie
506 =  Syndromale afwijkingen (ernstige retrognathie, Treacher Collins, CHARGE,…..)
601 =  Skeletdysplasie
602 =  Congenitale hernia diafragmatica
603 =  Hydrops foetalis
604 =  Oligohydramnion sequentie met de 3 volgende kenmerken: 

(1) Oligohydramnion vastgesteld middels echografie 5 of meer dagen 
antepartum, (2) bewijs van foetale bewegingsbeperking bij postnataal 
lichamelijk

606 =  Dystrophia myotonica
607 =  Siamese tweeling
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

n_cgm_anatom_srt Welke anatomische afwijkingen 
en/of syndromen.

608 =  Tracheaatresie
701 =  CCAML / CPAM (Congenital pulmonary airway malformations )
702 =  Choaneatresie
907 =  Andere letale of levensbedreigende aandoeningen van de luchtwegen
100 =  Andere letale of levensbedreigende congenitale afwijkingen

n_convulsies Neonatale convulsies waarvoor 
medicatie.

1 =  Ja
2 =  Nee

n_CPAP_opvang_janee Beademingsmasker/CPAP. 1 =  Ja
2 =  Nee
3 =  Onbekend

n_cystpvl_agg Cysteuze PVL in een van de 
opnames.

0 =  Ja
1 =  Nee

n_dd_data Datum gegevensaanlevering.

n_dd_update Datum gegevensverwerking.

n_ddbeginzorg_kind Opnamedatum.

n_ddeindezorg_kind Ontslagdatum.

n_ddgeb Geboortedatum kind.

n_ddgebm Geboortedatum.

n_ddmort Datum overlijden kind.

n_diab_beh Diabetes mellitus of gravidarum 
met medicamenteuze 
behandeling.

1 =  Ja
2 =  Nee
3 =  Onbekend

n_encefalopathie (Hypoxisch-ischemische) 
encefalopathie.

1 =  Ja
2 =  Nee

n_fip Focale intestinale perforatie 
(FIP).

1 =  Ja
2 =  Nee

n_gesl Geslacht. 1 =  Jongen
2 =  Meisje
3 =  Ambigu
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

n_gew Geboortegewicht.

n_grav Graviditeitsnummer, aantal 
zwangerschappen (incl deze).

n_herkomst_kind_peri3 Herkomst kind. 1 =  Eigen ziekenhuis, verloskunde
2 =  Eigen ziekenhuis, andere afdeling
3 =  Ander ziekenhuis
4 =  Thuis / geboortecentrum
5 =  Buitenland

n_hoftiezer Hoftiezer 
geboortegewichtpercentiel.

n_hyperbilli Hyperbilirubine waarvoor 
behandeling.

1 =  Fototherapie
2 =  Wisseltherapie,
0 =  Nee

n_hypoglyc Hypoglycemie. 1 =  Ja
2 =  Nee

n_hypothermie Therapeutische hypothermie. 1 =  Ja
2 =  Nee

n_ic_janee IC. 1 =  Ja
2 =  Nee
4 =  Niet van toepassing

n_inf_urine Bewezen urineweginfectie. 1 =  Ja
2 =  Nee

n_infarct Arterieel infarct. 1 =  Ja
2 =  Nee
4 =  Niet van toepassing

n_ivh IVH (hoogste graad). 0 =  Nee
1 =  Graad I
2 =  Graad II
3 =  Graad III
4 =  Graad IV
5 =  Niet van toepassing



DIAPER, Data-InfrAstructure for ParEnts and childRen
 | 163

Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

n_klinisch_sepsisvroeg Klinische early-onset sepsis/
infectie bij negatieve 
bloedkweek.

1 =  Ja
2 =  Nee
4 =  Niet van toepassing

n_koorts_dp Maternale koorts durante partu 
(>38 graden).

1 =  Ja
2 =  Nee
3 =  Onbekend

n_lft Leeftijd moeder.

n_lftkind Leeftijd kind bij opname.

n_ligatie_pda Ligatie. 1 =  Ja
2 =  Nee
4 =  Niet van toepassing

n_loc_partus Locatie partus. 1 =  Thuis of geboortecentrum
2 =  Ziekenhuis
3 =  Buitenland
4 =  Anders

n_mas MAS. 1 =  Ja
2 =  Nee

n_mat_hyp Maternale hypertensie, 
chronisch of zwangerschap 
geïnduceerd.

1 =  Ja
2 =  Nee
3 =  Onbekend

n_mc Volgnummer meerling.

n_medicatie_pda Medicatie bij PDA. 1 =  Ja
2 =  Nee
4 =  Niet van toepassing

n_moedermelk_ontslag Moedermelk (gedeeltelijk of 
volledig).

1 =  Ja
2 =  Nee
3 =  Onbekend
4 =  Niet van toepassing
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

n_mort_na_ontslag 1 =  Ja
2 =  Nee
3 =  Onbekend

n_mort_verlosk Overleden op verloskamer. 1 =  Ja
2 = Nee

n_nec NEC ≥ 2. 1 =  Ja
2 =  Nee

n_nec_agg NEC ≥ 2 in een van de opnames. 0 =  Ja
1 =  Nee

n_nec_laparatomie laparatomie. 1 =  Ja
2 =  Nee

n_nec_stadium Stadium. 2 =  Stadium 2
3 =  Stadium 3

n_nicuopname NICU opname? 0 =  Ja
1 =  Nee

n_NSpH_art NSpH arterieel. 999 = Onbekend

n_omv Meerling. 1 =  Ja

n_opname_ind_asfyxie Asfyxie / matige start. 1 =  Ja

n_opname_ind_cardio Cardiorespiratoire problemen. 1 =  Ja

n_opname_ind_cgm Aangeboren afwijkingen. 1 =  Ja

n_opname_ind_conv (verdenking) Convulsies. 1 =  Ja

n_opname_ind_gew Geboortegewicht. 1 =  Ja

n_opname_ind_hypogly Hypoglykemie. 1 =  Ja

n_opname_ind_icterus Icterus. 1 =  Ja

n_opname_ind_infectie Verhoogd risico op / verdenking 
infectie.

1 =  Ja

n_opname_ind_matmed Maternale medicatie / ziekten. 1 =  Ja
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

n_opname_ind_onttrek (te verwachten) 
Onttrekkingsverschijnselen.

1 =  Ja

n_opname_ind_overigind Overige indicaties. 1 =  Ja

n_opname_ind_postichc Post IC / HC. 1 =  Ja

n_opname_ind_psycho Psychosociaal. 1 =  Ja

n_opname_ind_voeding Voedingsproblemen. 1 =  Ja

n_opname_ind_zwduur Zwangerschapsduur. 1 =  Ja

n_opnduur Opnameduur kind in dagen.

n_par Pariteitsnummer, aantal eerdere 
bevallingen ≥ 16 weken.

n_pc4 Viercijferige postcode kind.

n_pda PDA. 1 =  Ja
2 =  Nee

n_phvd PHVD met interventie (LP/
Rickham-Ommaya/drain).

1 =  Ja
2 =  Nee
4 =  Niet van toepassing

n_phvd_agg PHVD met interventie (LP/
Rickham-Ommaya/drain) in een 
van de opnames.

0 =  Ja
1 =  Nee

n_plusdisease 1 =  Ja
2 =  Nee
4 =  Niet van toepassing
5 =  Niet verricht

n_pneumonie Pneumonie. 1 =  Ja
2 =  Nee

n_pneumothorax Pneumothorax. 1 =  Ja
2 =  Nee

n_postcodekind Postcode.
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

n_PROM (p)PROM (prematuren > 18 uur: 
à terme > 24 uur).

1 =  Ja
2 =  Nee
3 =  Onbekend

n_rop_stadium 0 =  Nee
1 =  Niet verricht
2 =  2
3 =  ≥  3

n_rop_stadium_agg 0 =  Ja
1 =  Nee

n_sepsislaat_bew Bewezen late onset/
nosocomiale sepsis/meningitis.

1 =  Ja
2 =  Nee

n_sepsislaat_bew_agg Bewezen late onset/
nosocomiale sepsis/meningitis 
in een van de opnames.

0 =  Ja
1 =  Nee

n_stimul_adem_caffe Stimulantia coffeïne. 1 =  Ja

n_stimul_adem_doxa Doxapram. 1 =  Ja

n_subgal_bloeding Subgaleale bloeding. 1 =  Ja
2 =  Nee

n_surfactant Surfactant. 1 =  Ja
2 =  Nee

n_systster_pulm Systemische steroïden wgs 
pulm conditie.

1 =  Ja
2 =  Nee

n_verwekker_sepsislaat_1 verwekker. 1 keuze mogelijk. 1 =  Groep B-hemolytische streptococ
2 =  Staphylococcus aureus
3 =  Enterococcus faecalis (Streptococcus faecalis)
4 =  Listeria monocytogenes
5 =  Escherichia coli
6 =  Klebsiella pneumoniae
7 =  Pseudomonas aeruginosa
8 =  Haemophilus influenzae
9 =  Neisseria meningitidis
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

n_verwekker_sepsislaat_1 Verwekker. 1 keuze mogelijk. 10 =  Streptococcus pneumoniae
11 =  Enterobacter cloacae
12 =  Proteus mirabilis
13 =  Serratia marcescens
14 =  Salmonella species
15 =  Citrobacter species
16 =  Coagulase-negatieve staphylococcen (CoNS)
17 =  Ureaplasma urealiticum
18 =  Chlamydia
19 =  Pneumocystis carinii
20 =  Candida species
21 =  Herpes simplex 1 of 2
22 =  Enterovirus
23 =  Parechovirus
24 =  Parvovirus
25 =  Anders (benoem)

n_vlgnr Opnamevolgnummer per kind.

n_vlgnr_zkh Opnamevolgnummer kind per 
ziekenhuis.

n_wetlung Wet lung/passagère tachypnoe. 1 =  Ja
2 =  Nee

n_whodef WHO definitie kind. 0 =  Ja
1 =  Nee

n_wijzeont Ontslag naar. 1 =  Naar huis/geboortecentrum/kraamafdeling
2 =  Eigen ziekenhuis, andere afdeling (uitgezonderd kraamafdeling)
3 =  Ander ziekenhuis
4 =  Buitenland
5 =  Overleden
6 =  Nog opgenomen

n_zwduur_dag_tot Totale zwangerschapsduur in 
dagen.
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Overzicht uitgevraagde Perined 
variabelen

Beschrijving Niveau Meetniveau/categorieën

IB Integrale Bekostiging. 0 =  Geen IB 
1 =  IB sinds 2017 
2 =  IB sinds 2019
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