
   
1 Koppelvlak Wachttijden Indienen  

Algemeen 
Dit koppelvlak is gespecificeerd om het indienen van Wachttijdinformatie mogelijk te maken.  
Autorisatie en Authenticatie , en technische afspraken rondom de REST interfaces zijn te vinden in de 
technische beschrijving REST API Vektis. 

Basis URL Intern 

Productieomgeving https://wti-api.vektis.nl/ 

Testomgeving https://test-wti-api.vektis.nl/ 

1.1 Indienen op Vestigingsniveau 

Omschrijving 
Op dit koppelvlak kan de Wachttijdinformatie per vestiging worden ingediend. De informatie wordt 
altijd per AGB-code  aangeboden, op vestigingsniveau, geldend voor 1 periode (maand-jaar). Het 
antwoord is leeg indien het request verwerkt kan worden. Wanneer de ingediende vragenlijst niet 
voldoet aan de validatieregels dan komt er een lijst met tekstelementen terug. 
 
URL 
De service is te vinden op de volgende locatie: [basisURL]/indienen/v1/vestigingen/{agbcode} 
 
Protocol 
De Wachttijdinformatie wordt middels een POST ingediend. 
 
URL Input 
 

Parameter Formaat Verplicht 

agbcode Text(8) Ja, AGB-code van een Vestiging 

 
Velden input 
 

Veldnaam Formaat Verplicht 

AGBCodeOnderneming Tekst(10) Ja 

Gebruiker Tekst(50)  

Periode Maand Text(2) Ja 

 Jaar Text(4) Ja 

DatumInvoer Datum Ja 

Vragenlijstnaam Tekst(10) Ja 

Versie Integer Ja 

Antwoorden * GegevenID Text(6) Ja (per vraag) 

 Waarde Text(256) Ja (per vraag) 

 
 
Velden output 
Indien de HTTP status 200 is dan is de output leeg. Indien de statuscode 400 is dan worden 
foutmeldingen teruggegeven in een lijst van tekstelementen. 
 

Veldnaam Formaat Verplicht 

* Tekst Ja 

 
Mogelijke meldingen 
 

Melding 

https://wti-api.vektis.nl/
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AGB-code vestiging is verplicht. 

AGB-code vestiging moet 8 karakters lang zijn. 

AGB-code vestiging is niet numeriek. 

AGB-code onderneming is verplicht. 

AGB-code onderneming moet 8 karakters lang zijn. 

AGB-code onderneming is niet numeriek. 

Gebruiker mag niet langer zijn dan 50 karakters. 

Gebruiker is verplicht. 

Periode is verplicht. 

Jaar is niet geldig. 

Maand moet een nummer zijn van 1 (januari) tot 12 (december). 

Datum invoer is verplicht. 

Antwoorden zijn verplicht. 

Minstens één antwoord is verplicht. 

Vragenlijstnaam is nooit langer zijn dan 10 karakters. 

Vragenlijstnaam is verplicht. 

Versie heeft geen geldige waarde. 

Vragenlijst {Vragenlijstnaam} met versie {Versie} is niet gevonden. 

Vraag met ID {GegevenID} bestaat niet. 

Vraag met ID {GegevenID} is verplicht, maar is niet aangeleverd of het antwoord is niet ingevuld. 

Vraag met ID {GegevenID} is dubbel aangeleverd. 

Vraag met ID {GegevenID} moet met 'ja' of 'nee' beantwoord worden. 

Vraag met ID {GegevenID} moet met een waarde van -1 tot en met 53 beantwoord worden. 

Vraag met ID {GegevenID} mag niet aangeleverd worden. 

Er is aangegeven dat er een specialisme beschikbaar is, maar er is geen specialisme aangeleverd. 
 
 
Goedsituatie 
 

 HttpStatus Body  

200 JSON/XML  

 
 
Foutsituaties 
 

HttpStatus Melding Reden 

400 Ongeldig bericht Er zijn één of meerdere 
validatiefouten opgetreden. Zie 
outputbericht voor details. 

404 Geen wachttijdinformatie 
vragenlijst gevonden. 

Geen vragenlijst gevonden. 

 

1.2 Vragen 

Omschrijving 
Op dit koppelvlak kunnen de Wachttijdinformatie vragen worden geraadpleegd.  
 
 
URL 
De service is te vinden op de volgende locatie: [basisURL]/v1/vragen 
 
Protocol 
De Wachttijdinformatie vragen worden middels een GET opgevraagd. 
 
 
Velden output 



   
 

Veldnaam Formaat Verplicht 

Vragen GegevenID Text(6) Ja (per vraag) 

 Betekenis Text(256) Ja (per vraag) 

 
Goedsituatie 

HttpStatus Body  

200 Json / XML  

 
 
Foutsituaties 
 

HttpStatus Melding Reden 

404 Geen wachttijdinformatie 
vragen gevonden. 

Geen vragen gevonden. 

 

1.3 Vragenlijst 

Omschrijving 
Op dit koppelvlak kunnen de Wachttijdinformatie vragenlijsten worden geraadpleegd.  
 
 
URL 
De service is te vinden op de volgende locatie: [basisURL]/v1/vragenlijst/{code}/{versie}, bijv. 
[basisURL]/v1/vragenlijst/ggz/1. 
 
Protocol 
De Wachttijdinformatie vragenlijsten worden middels een GET opgevraagd. 
 
 
Velden output 
 

Veldnaam Formaat Verplicht 

Code Text(10) Ja 

Versie Int Ja 

AlleVragen * GegevenID Int  

 VraagType 1 (Ja/Nee), 2 
(Weeknummer) 

 

 Verplicht Bool  

 VoorgaandeGegevenID Int?  

 VoorgaandeAntwoord Tekst(10)  

 
Goedsituatie 

HttpStatus Body  

200 Json / XML  

 
 
Foutsituaties 
 

HttpStatus Melding Reden 

404 Geen wachttijdinformatie 
vragenlijst gevonden. 

Geen vragenlijst gevonden. 

 


