
Vertaling codetabellen 

Tagresultaten kunnen codes bevatten, bijvoorbeeld M voor geslacht, waar Mannelijk bedoeld 

wordt. Ons Tags vertaalt deze codes zoveel mogelijk. Onderstaande tabel geeft een overzicht van 

codes die door Ons Tags herkend en vertaald worden. 

Code Vertaling 

Address.getResidentType 

0 Onbekend 

1 Eengezinswoning 

2 Eengezinswoning boven 

3 Eengezinswoning beneden 

4 Appartement of flat, zonder lift tussen 

verdiepingen 

5 Appartement of flat, met lift tussen 

verdiepingen 

6 Woonboot 

7 Woonwagen 

8 AWBZ-instelling met verblijfsfaciliteiten 

9 Dakloos 

99 Overig 

Address.getResidentType 

ONBEKEND Onbekend 

EENGEZINSWONING Eengezinswoning 

EENGEZINSWONING_BOVEN Eengezinswoning boven 

EENGEZINSWONING_BENEDEN Eengezinswoning beneden 

APPARTEMENT_ZONDER_LIFT Appartement of flat, zonder lift tussen 

verdiepingen 

APPARTEMENT_MET_LIFT Appartement of flat, met lift tussen 

verdiepingen 

WOONBOOT Woonboot 

WOONWAGEN Woonwagen 

INSTELLING_AWBZ AWBZ-instelling met verblijfsfaciliteiten 

ZWERVEND Dakloos 

OVERIG Overig 

Address.getType 

0 Onbekend 

1 Woonadres 

2 Postadres 

3 Verblijfadres 

4 Tijdelijk adres 

50 Sleuteladres 

98 Overig 

100 Factuuradres 

Address.getType 



ONBEKEND Onbekend 

GBA Woonadres 

CORRESPONDENTIE Postadres 

VERBLIJF Verblijfadres 

TIJDELIJK Tijdelijk adres 

SLEUTEL_ADDRESS Sleuteladres 

OVERIG Overig 

FACTUUR_ADRES Factuuradres 

CareAllocation.getDestination 

0 N.v.t 

1 Eigen omgeving 

2 Eigen omgeving met dagbehandeling 

3 Instelling (AWBZ) of ziekenhuis 

4 Instelling (niet-AWBZ) 

CareAllocation.getReason 

REJECTED Afgekeurd 

CLASS_CHANGED Klasse is aangepast 

REVOKE_MUT Intrekking Mut 

REVOKE_MAZ Intrekking Maz 

IN_CARE N.v.t. 

DISMISS Ontslag (intramuraal) 

DEATH Overlijden 

TEMP_GONE Tijdelijke afwezigheid 

REFUSED_BY_PROVIDER Zorgaanbieder weigert functie 

REFUSED_BY_CLIENT Cliënt weigert functie 

RESUME Onderbroken functie hervat 

END_OF_CARE Beëindiging zorg 

TRANSFER Overplaatsing 

POSTPONE Functie wordt uitgesteld 

END_OF_CARE_CLOSE_FUNCTION Einde zorg (functies intrekken) 

END_OF_CARE_OPEN_FUNCTION Einde zorg (functies openlaten) 

TRANSFER_NO_MAZ Overplaatsing (er is geen Maz) 

REQUEST_CUSTOM_CARE_ORDER Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing 

Client.getCivilStatus 

0 Onbekend 

1 Ongehuwd en nooit gehuwd geweest 

2 Gehuwd 

3 Gescheiden 

4 Weduwe/weduwnaar 

5 Partnerschap 

6 Gescheiden en partnerschap 

7 Weduwe/weduwnaar en partnerschap 

8 Ongehuwd zonder partnerschap 

9 Ongehuwd, partnerschap gehad 

Client.getGender 



M Mannelijk 

F Vrouwelijk 

U Onbekend 

Insurance.getSourceType 

0 Systeemgedefinieerd 

1 Handmatig 

2 Derde partijen (extern) 

3 Vecozo 

4 XML-import 

InsuranceType.name 

BV Basisverzekering 

AV Aanvullende verzekering 

TV Tandverzekering 

HV Hoofdverzekering 

dossier.medical.involuntary_care.LegalGround.getCategoryCode 

wzd_administer_nutrition Toedienen van vocht/voeding 

wzd_medication Medicatie 

wzd_medical_checks Medische controles en 

handelingen/therapeutische maatregelen 

wzd_physical_fixation Beperking bewegingsvrijheid - fysieke 

fixatie 

wzd_mechanical_fixation Beperking bewegingsvrijheid - 

mechanische fixatie 

wzd_movement_restriction_closed_department Beperking bewegingsvrijheid - plaatsing 

op gesloten afdeling 

wzd_movement_restriction_other Beperking bewegingsvrijheid - overig 

wzd_inclosure_separation_room Insluiten - separeerverblijf 

wzd_inclosure_seclusion_room Insluiten - afzonderingsruimte 

wzd_inclosure_own_living_space Insluiten - eigen verblijfsruimte 

wzd_inclosure_other Insluiten - overig 

wzd_supervision_camera Toezicht - cameramonitoring 

wzd_supervision_other_home_demotics Toezicht - overige domotica 

wzd_supervision_electronic_tracing Toezicht - elektronische 

traceringsmiddelen 

wzd_check_clothing_or_body Onderzoek aan kleding/lichaam 

wzd_check_home_for_danger Onderzoek woonverblijf op gedrag-

beïnvloedende middelen/gevaarlijke 

voorwerpen 

wzd_check_drugs Controle op aanwezigheid van gedrag-

beïnvloedende middelen 

wzd_limit_means_of_communication Beperking het eigen leven in te richten - 

communicatiemiddelen 

wzd_limit_organize_life_other Beperking het eigen leven in te richten - 

overig 

wzd_limit_receive_visitors Beperking op het ontvangen van bezoek 



wvggz_administer_nutrition Toedienen van vocht/voeding 

wvggz_medication_oral Medicatie - oraal 

wvggz_medication_intramuscularly Medicatie - intramusculair 

wvggz_medication_intravenously Medicatie - intraveneus 

wvggz_medication_other Medicatie - overig 

wvggz_medical_checks_ect Medische controles en 

handelingen/therapeutische maatregelen - 

ECT 

wvggz_medical_checks_other Medische controles en 

handelingen/therapeutische maatregelen - 

overig 

wvggz_physical_fixation Beperking bewegingsvrijheid - fysieke 

fixatie 

wvggz_mechanical_fixation Beperking bewegingsvrijheid - 

mechanische fixatie 

wvggz_movement_restriction_closed_department Beperking bewegingsvrijheid - plaatsing 

op gesloten afdeling 

wvggz_movement_restriction_other Beperking bewegingsvrijheid - overig 

wvggz_inclosure_separation_room Insluiting - separeerverblijf 

wvggz_inclosure_secure_room Insluiting - extra beveiligde kamer 

wvggz_inclosure_seclusion_room Insluiting - afzonderingsruimte 

wvggz_inclosure_own_living_space Insluiting - eigen verblijfsruimte 

wvggz_inclosure_other Insluiting - overig 

wvggz_supervision_camera Toezicht - cameramonitoring 

wvggz_supervision_other_electronic_devices Toezicht - andere elektronische middelen 

wvggz_check_clothing_or_body Onderzoek kleding / lichaam 

wvggz_check_home_drugs_danger Onderzoek woonverblijf op gedrag-

beïnvloedende middelen/gevaarlijke 

voorwerpen 

wvggz_check_drugs Controle op aanwezigheid van gedrag-

beïnvloedende middelen 

wvggz_limit_means_of_communication Beperking het eigen leven in te richten - 

communicatiemiddelen 

wvggz_limit_organize_life_other Beperking het eigen leven in te richten - 

overig 

wvggz_limit_receive_visitors Beperking op het ontvangen van bezoek 

wvggz_receive_accommodation Opnemen in accommodatie 

wvggz_transfer_temporary_accommodation Overbrengen naar een plaats voor tijdelijk 

verblijf 

wvggz_nutrition_medication_category Vocht/Voeding, medicatie, medische 

controles & handelingen 

wvggz_medication_category Medicatie 

wvggz_medication_checks_category Medische controles en 

handelingen/therapeutische maatregelen 

wvggz_movement_restriction_category Beperking bewegingsvrijheid 



wvggz_fixation_category Fixatie 

wvggz_inclosure_category Insluiting 

wvggz_supervision_category Toezicht 

wvggz_limit_organize_life_category Beperking het eigen leven in te richten 

dossier.medical.involuntary_care.LegalStatusSuspension.getType 

withdraw_involuntary_care Onttrekken Verplichte Zorg 

transfer_involuntary_care Overplaatsing met Verplichte Zorg 

temporary_suspension_involuntary_care Tijdelijke onderbreking Verplichte Zorg 

termination_involuntary_care_with_conditions Beëindiging Verplichte Zorg met 

voorwaarden 

Location.getLocationType 

LOCATION Locatie 

ROOM Kamer 

dossier.RestrictiveMeasureCarePlanEntryReason.getTag 

prevent_crisis Een crisissituatie voorkomen 

prevent_detriment Een ernstig nadeel voorkomen 

stabilize_general De geestelijke gezondheid stabiliseren 

stabilize_decision_making De geestelijke gezondheid zo te herstellen 

dat de client weer (zoveel mogelijk) zelf 

kan bepalen wat te doen 

stabilize_physical_health Het stabiliseren of verbeteren van de 

lichamelijke gezondheid (indien het 

gedrag als gevolg van de psychische 

stoornis leidt tot ernstig nadeel) 

dossier.RestrictiveMeasureEntry.getCategoryCode 

wzd_administer_nutrition Toedienen van vocht/voeding 

wzd_medication Medicatie 

wzd_medical_checks Medische controles en 

handelingen/therapeutische maatregelen 

wzd_physical_fixation Beperking bewegingsvrijheid - fysieke 

fixatie 

wzd_mechanical_fixation Beperking bewegingsvrijheid - 

mechanische fixatie 

wzd_movement_restriction_closed_department Beperking bewegingsvrijheid - plaatsing 

op gesloten afdeling 

wzd_movement_restriction_other Beperking bewegingsvrijheid - overig 

wzd_inclosure_separation_room Insluiten - separeerverblijf 

wzd_inclosure_seclusion_room Insluiten - afzonderingsruimte 

wzd_inclosure_own_living_space Insluiten - eigen verblijfsruimte 

wzd_inclosure_other Insluiten - overig 

wzd_supervision_camera Toezicht - cameramonitoring 

wzd_supervision_other_home_demotics Toezicht - overige domotica 

wzd_supervision_electronic_tracing Toezicht - elektronische 

traceringsmiddelen 

wzd_check_clothing_or_body Onderzoek aan kleding/lichaam 



wzd_check_home_for_danger Onderzoek woonverblijf op gedrag-

beïnvloedende middelen/gevaarlijke 

voorwerpen 

wzd_check_drugs Controle op aanwezigheid van gedrag-

beïnvloedende middelen 

wzd_limit_means_of_communication Beperking het eigen leven in te richten - 

communicatiemiddelen 

wzd_limit_organize_life_other Beperking het eigen leven in te richten - 

overig 

wzd_limit_receive_visitors Beperking op het ontvangen van bezoek 

wvggz_administer_nutrition Toedienen van vocht/voeding 

wvggz_medication_oral Medicatie - oraal 

wvggz_medication_intramuscularly Medicatie - intramusculair 

wvggz_medication_intravenously Medicatie - intraveneus 

wvggz_medication_other Medicatie - overig 

wvggz_medical_checks_ect Medische controles en 

handelingen/therapeutische maatregelen - 

ECT 

wvggz_medical_checks_other Medische controles en 

handelingen/therapeutische maatregelen - 

overig 

wvggz_physical_fixation Beperking bewegingsvrijheid - fysieke 

fixatie 

wvggz_mechanical_fixation Beperking bewegingsvrijheid - 

mechanische fixatie 

wvggz_movement_restriction_closed_department Beperking bewegingsvrijheid - plaatsing 

op gesloten afdeling 

wvggz_movement_restriction_other Beperking bewegingsvrijheid - overig 

wvggz_inclosure_separation_room Insluiting - separeerverblijf 

wvggz_inclosure_secure_room Insluiting - extra beveiligde kamer 

wvggz_inclosure_seclusion_room Insluiting - afzonderingsruimte 

wvggz_inclosure_own_living_space Insluiting - eigen verblijfsruimte 

wvggz_inclosure_other Insluiting - overig 

wvggz_supervision_camera Toezicht - cameramonitoring 

wvggz_supervision_other_electronic_devices Toezicht - andere elektronische middelen 

wvggz_check_clothing_or_body Onderzoek kleding / lichaam 

wvggz_check_home_drugs_danger Onderzoek woonverblijf op gedrag-

beïnvloedende middelen/gevaarlijke 

voorwerpen 

wvggz_check_drugs Controle op aanwezigheid van gedrag-

beïnvloedende middelen 

wvggz_limit_means_of_communication Beperking het eigen leven in te richten - 

communicatiemiddelen 

wvggz_limit_organize_life_other Beperking het eigen leven in te richten - 

overig 



wvggz_limit_receive_visitors Beperking op het ontvangen van bezoek 

wvggz_receive_accommodation Opnemen in accommodatie 

wvggz_transfer_temporary_accommodation Overbrengen naar een plaats voor tijdelijk 

verblijf 

wvggz_nutrition_medication_category Vocht/Voeding, medicatie, medische 

controles & handelingen 

wvggz_medication_category Medicatie 

wvggz_medication_checks_category Medische controles en 

handelingen/therapeutische maatregelen 

wvggz_movement_restriction_category Beperking bewegingsvrijheid 

wvggz_fixation_category Fixatie 

wvggz_inclosure_category Insluiting 

wvggz_supervision_category Toezicht 

wvggz_limit_organize_life_category Beperking het eigen leven in te richten 

TokenStatus.name 

UNKNOWN unknown 

FREE free 

IN_USE used 

BLOCKED blocked 

DEFECT defect 

LOST lost 
 


