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Addendum bij hoofdstuk 4 van het beroepschrift van G.R. van den Berg en 

K. Mengelberg, procedurenummer AWB 11/372 S1.   

 
Notitie over de aanlevering van gepseudonimiseerde DBC-registraties aan 

DIS.  
 

1. Inleiding. 

 
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft psychiaters en psychotherapeuten in 

BoB11 opnieuw verplicht om Diagnose Behandel Combinatie (DBC)-
registraties vast te leggen voor alle patiënten. De verplichting voor 

behandelaren om medische gegevens van patiënten aan te leveren valt 

uiteen in twee delen: de verplichting om informatie aan het DBC 
Informatiesysteem (DIS) aan te leveren en de verplichting om de 

diagnose op de rekening te vermelden. Omdat het CBb in 2010 (in 2.5.4) 
geen verband zag tussen de destijds (in BoB8) bestreden 

tariefbeschikking en de verplichting om informatie aan het DIS te leveren, 
en het College dientengevolge de bezwaren van appellanten tegen 

aanlevering van diagnostische (en andere) informatie aan DIS niet in zijn 
uitspraak van 2 augustus 2010 heeft betrokken, is NZa "van mening dat 

deze bezwaren … buiten beschouwing dienen te blijven" (BoB11 p.11).  
 

Het is de vraag of de beslissing van NZa om de aanlevering aan DIS 
buiten BoB11 te laten terecht is. De reden dat het CBb daar in 2010 geen 

uitspraak over kon doen was van strikt juridische aard: de verplichting om 
informatie aan DIS aan te leveren vloeide niet direct voort uit BoB8 die in 

de procedure werd betwist. Dit laat echter onverlet dat de aanlevering aan 

DIS inhoudelijk onlosmakelijk verbonden is met de DBC-systematiek en 
dus ook met de verplichting de diagnose op de rekening te vermelden.   

 
Voor het juiste inzicht in de omvang van de thematiek die in deze 

procedure ter discussie staat is het daarom van belang te weten hoe de 
verplichte gegevensverstrekking aan DIS in zijn werk gaat, in hoeverre de 

gegevens tegen inbreuk van privacy zijn beveiligd, in hoeverre er 
daardoor sprake is van verwerking van persoonsgegevens, en in hoeverre 

het recht op privacy en het recht op zelfbeschikking van patiënten in het 
geding zijn bij de aanlevering van de gegevens. Voorts is het van belang 

te beseffen dat de verplichting om gegevens aan DIS aan te leveren, 
indien zij in de onderhavige procedure niet wordt meegewogen, los van de 

verplichting om diagnose op rekening te schrijven, zal blijven bestaan.  
Hieronder zullen wij nader ingaan op de manier waarop de 

informatieverstrekking aan DIS functioneert en op de privacy en 

beroepsgeheim doorbrekende implicaties daarvan. 
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2. Werkwijze DBC-systematiek. 

  

De DBC-systematiek kent drie fases, te weten registratie in speciale 
computerprogramma's door de behandelaar, aanlevering van de DBC-

registratie aan het DBC Informatie Systeem (DIS) en declaratie. 
 

Registratie. 
DBC-registraties die door de behandelaars moeten worden vastgelegd 

bevatten op grond van de NZa-regeling Verplichte aanlevering en 
verspreiding Minimale Dataset  1 onder meer het vijf-assig psychiatrisch-

diagnostisch profiel van de patiënt conform DSM4 2. Ook moeten de 
kalenderdata en aard (vis à vis, telefonisch, per e-mail) van alle 

behandelcontacten te worden geregistreerd.  
 

Aanlevering aan DIS. 
Na afsluiting van de behandeling, of eens per jaar bij langer durende 

behandelingen, moeten de DBC-registraties door de behandelaar naar het 

DIS gezonden worden. Direct identificerende gegevens van de patiënt 
(naam, geboortedatum, adres, burgerservicenummer en dergelijke) 

worden door de behandelaar vervangen door een voor de patiënt uniek 
pseudoniem op grond van postcodegebied (postcodecijfers), geslacht en 

geboortejaar. De verzending naar DIS loopt via de (Stichting) ZorgTTP 3. 
ZorgTTP pseudonimiseert de DBC-registratie nogmaals en verzendt deze 

naar DIS 4. De registraties worden fysiek ondergebracht bij Logica 
Nederland BV.  

De identiteit van de behandelaar blijft gedurende en na de verzend- en 
pseudonimiseringsprocessen op de registratie kenbaar. DIS verzendt de 

DBC-registraties naar het ministerie van VWS, de NZa, het College voor 
Zorgverzekeringen, het Centraal Bureau voor de Statistiek en DBC 

Onderhoud 5. Onduidelijk is hoe lang zij bewaard blijven; waarschijnlijk is 
dit ongelimiteerd. Ook worden registraties voor wetenschappelijk 

onderzoek ter beschikking gesteld. 

                                       

1  Verplichte aanlevering en verspreiding Minimale Dataset, NZa, bijlage,     
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/bijlage-bin-7837.pdf 
2  vierde editie van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders van de American Psychiatric 
Association. Hierin is vastgelegd: het psychiatrische toestandbeeld of toestandsbeelden (bijvoorbeeld 
angststoornis, stemmingsstoornis, bipolaire stoornis, schizofrenie, aanpassingsstoornis), de aan- of afwezigheid 
van (langdurige) persoonlijkheidsproblematiek en specificatie daarvan (bijvoorbeeld narcistische 
persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis, schizoïde persoonlijkheidsstoornis), de 
opsomming van lichamelijke aandoeningen in heden en verleden, het karakter van eventuele maatschappelijke 
problematiek (bijvoorbeeld gezinsproblemen, economische problemen, problemen met justitie) en een globale 
inschatting van het niveau van functioneren op een schaal van nul tot honderd.  
3 https://www.zorgttp.nl/pages/page/1 
4 Zie in dit verband ook Standaard voor DIS gegevensaanlevering DBC door GGZ zorgaanbieders 
http://www.dbcinformatiesysteem.nl/cms/modules/filemanager/download.php?file=174 
5 http://www.dbcinformatiesysteem.nl/Data-uitlevering-aan-wettelijke-afnemers 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/bijlage-bin-7837.pdf
https://www.zorgttp.nl/pages/page/1
http://www.dbcinformatiesysteem.nl/cms/modules/filemanager/download.php?file=174
http://www.dbcinformatiesysteem.nl/Data-uitlevering-aan-wettelijke-afnemers
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Een van de taken van DIS is controle van de registraties op juistheid en 

volledigheid; de behandelaar ontvangt hiervan een terugmelding en 

koppelt deze weer aan de (niet-gepseudonimiseerde) DBC-registratie 
onder zijn beheer. 

 
Declaratie. 

Na verzending van de DBC-registratie naar DIS maakt de behandelaar op 
basis van de DBC-registratie op naam van de patiënt de rekening op en 

verstuurt deze naar de patiënt of diens verzekeraar. De declaratie moet 
op grond van regelgeving van NZa 6 een diagnostische aanduiding 

gespecificeerd in veertien hoofdgroepen  bevatten 7.  
 

In de verschillende fasen van de DBC-systematiek wordt in verschillende 
mate inbreuk gemaakt op de privacy van de patiënt. In de declaratiefase, 

waar zowel de diagnose als de naam van de patiënt op de rekening moet 
worden vermeld, is de inbreuk op het recht op bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer het meest duidelijk. Er is in dat geval onbetwist 

sprake van het verwerken van persoonsgegevens. In de fase van 
aanlevering aan DIS worden de gegevens gepseudonimiseerd. Het is van 

belang te beseffen dat geen zekerheid bestaat over de mate waarin dit 
pseudonimiseren de privacy van patiënten daadwerkelijk beschermt. Ook 

vanuit juridisch oogpunt is het antwoord op de vraag in welke mate dit al 
dan niet het geval is van groot belang. Navolgend komen wij daar op 

terug. 
 

3. Nadere analyse aanlevering gegevens aan DIS.  
 

Zoals hierboven onder Aanlevering aan DIS is aangeduid worden 
gepseudonimiseerde DBC-registraties verschillende malen via de 

elektronische weg verzonden.  
 

De DBC-registratie is vóór aankomst bij ZorgTTP gepseudonimiseerd op 

basis van postcodegebied, geslacht en geboortejaar, terwijl de identiteit 
van de behandelaar kenbaar blijft. Op de relatieve (on)veiligheid hiervan 

komen wij later terug. Wel willen wij hier opmerken dat mede vanwege de 
kenbaarheid van de behandelaar re-identificatie van een patiënt op basis 

van genoemde gegevens  niet onmogelijk lijkt. De kring van in 
aanmerking komende individuen is immers tot één postcodegebied 

beperkt en wordt mede bepaald door de demografische samenstelling en 

                                       

6 Regeling declaratiebepalingen DBC GGZ, NZa, bijlage, http://cdn.ikregeer.nl/pdf/stcrt-2011-9843.pdf 
7 Te weten: 1. aandachts- en gedragsstoornissen, 2. pervasieve ontwikkelingsstoornissen, 3. overige 
stoornissen in de kindertijd, 4. delirium, dementie en overige stoornissen, 5. alcoholmisbruik en –
afhankelijkheid, 6. overige aan middelen gebonden stoornissen, 7. schizofrenie en andere psychotische 
stoornissen, 8. depressieve stoornissen, 9. bipolaire stoornissen en overige stemmingsstoornissen, 10. 
angststoornissen, 11. aanpassingsstoornissen, 12. andere aandoeningen en problemen, 13. 
restgroepdiagnoses, 14. persoonlijkheidsstoornissen. 

http://cdn.ikregeer.nl/pdf/stcrt-2011-9843.pdf
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de bevolkingsdichtheid daarvan. Het lijkt niet uitgesloten dat 

databestanden ook in omgekeerde richting kunnen worden doorzocht op 

de eventuele aanwezigheid van een DBC-registratie horende bij een 
bekend individu, dus met bekend postcodegebied, geboortejaar en 

geslacht.  
 

ZorgTTP zelf heeft toegang tot de medische gegevens in DBC-registraties. 

ZorgTTP schrijft daarover:  

"… Strikt gezien zouden inhoudelijke gegevens … niet binnen bereik van 
de TTP mogen komen. Omdat het echter in de aard van een „te 

vertrouwen partij‟ besloten ligt dat deze discreet omgaat met te 
verwerken gegevens valt het te billijken dat de inhoudelijke gegevens toch 

via de TTP worden doorgestuurd naar DIS. …" 8.  
ZorgTTP schrijft dat haar discretie een kwestie van vertrouwen is. Maar 

vertrouwen in discretie is niet hetzelfde als garantie van anonimiteit. 
 

Zoals hierboven gesteld zendt ZorgTTP de DBC-registraties, na deze 
nogmaals gepseudonimiseerd te hebben, naar DIS door.  

Uit het artikel DBC Informatiesysteem: voor beleid en wetenschap (nog) 
ongeschikt  9 blijkt dat ook in DBC-registraties onder beheer van DIS, dus 

ook na de tweede pseudonimisering door ZorgTTP, het postcodegebied, 
geboortejaar en geslacht van de persoon op wie de registratie betrekking 

heeft kenbaar blijven. 

 
Zoals hierboven vermeld zendt DIS (gepseudonimiseerde) DBC-

registraties naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De 
bijgaande brief d.d. 10 januari 2006 kenmerk z2005-0814 van het College 

Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan het ministerie van VWS 10 is in 
dit verband van belang. 

 
Het CBP schrijft: 

"Het CBS verlangt dat met het oog op de samenstelling van statistische 
informatieproducten waarin kruisverbanden worden gelegd tussen 

gezondheidsgegevens en andersoortige gegevens, zoals over welstand of 
woonsituatie, de DBC-gegevens uit het DIS kunnen worden gekoppeld 

met persoonsgegevens die reeds bij haar aanwezig zijn". 
 

                                       

8
 Beschrijving gebruik pseudo-identiteiten binnen het Diagnose Behandel Combinatie Informatiesysteem, 

Stichting Informatievoorziening Zorg, 
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Beschrijving%20structurele%20situatie%20pseudonimis
atie%20DIS%20(20100309).pdf 
9
 Jeroen van der Waarde c.s. (2010), DBC Informatiesysteem: voor beleid en wetenschap (nog) ongeschikt, door 

in Maandblad geestelijke volksgezondheid  2010/10/p. 752-757, bijlage. De auteurs kregen inzage in gegevens 
uit het DIS. Zij schrijven: "Per afgesloten DBC …waren de volgende gegevens beschikbaar: geboortejaar, 
geslacht, postcodegebied, hoofddiagnose zorgtraject, en aantal ECT-verrichting(en)" (p. 753). 
10

Brief d.d. 10 januari 2006 kenmerk z2005-0814 van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan het 
ministerie van VWS, bijlage, http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/CBP100106.pdf 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Beschrijving%20structurele%20situatie%20pseudonimisatie%20DIS%20(20100309).pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Beschrijving%20structurele%20situatie%20pseudonimisatie%20DIS%20(20100309).pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/CBP100106.pdf
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Het CBP vervolgt: 

"Voor het CBS is een bijzondere situatie gecreëerd. Aan het CBS wordt 

namelijk – als enige afnemer- de sleutel verstrekt waarmee het de 
pseudo-identiteiten alsnog kan identificeren. Daarbij wordt tussen DIS en 

CBS nogmaals versleuteld met als effect dat het onmogelijk is om met 
behulp van de sleutelinformatie bij het CBS de versleuteling bij het DIS te 

kraken". 
 

Het CBP beoordeelt dit als volgt: 
"De gekozen aanpak beschrijft een correcte toepassing van de 

pseudonimiserings-oplossing binnen het DIS. De verstrekking van de 
sleutel aan het CBS doet hieraan niet af. Door nogmaals te versleutelen 

tussen DIS en CBS ontstaat geen extra risico dat de versleuteling bij het 
DIS wordt gekraakt. Bovendien is het achterliggend privacyrisico gering. 

De Wet op het CBS verbiedt het CBS immers persoonsgegevens verder te 
verstrekken of openbaar te maken. Het CBS heeft daarnaast het wettelijk 

recht deze gegevens op te vragen" (onderstreping van ons). 

 
Hieruit blijkt dat het Centraal Bureau voor de Statistiek de sleutel 

ontvangt waarmee het de gegevens in gepseudonimiseerde DBC-
registraties tot persoonsgegevens kan terugbrengen. Er bestaat dus een 

sleutel die in principe ook door anderen dan het CBS kan worden gebruikt. 
 

4. Zijn gepseudonimiseerde gegevens persoonsgegevens ? 
 

Op grond van het bovenstaande moet worden vastgesteld dat 
gepseudonimiseerde DBC-registraties in elk geval door één instantie 

ontsleuteld kunnen worden. Of deze registraties juridisch gezien als 
gegevens "betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon" (art. 1 a Wbp), en dus als persoonsgegevens beschouwd moeten 
worden, is de vraag.  

 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) definieert 
persoonsgegeven als "elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon" (art. 1 a, 11). De Wbp stelt in 
paragraaf 2 speciale eisen aan de verwerking van "bijzondere 

persoonsgegevens"; verwerking van gegevens betreffende iemands 
gezondheid behoort tot deze categorie (art. 16 12). Zowel het wettelijk 

recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer als het medische 
beroepsgeheim zijn hierop van toepassing. Slechts indien deze gegevens 

niet kunnen worden teruggebracht tot een "geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon" is geen sprake van 

                                       

11 Vergelijk: art. 2 onder a van Richtlijn 95/46/EG, 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:NL:HTML 
12 Vergelijk: art. 8 van Richtlijn 95/46/EG 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:NL:HTML
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persoonsgegevens en zijn het wettelijk recht op bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en het medische beroepsgeheim niet van 

toepassing.  
 

Het begrip "identificeerbaar" is in dit verband van bijzonder belang. De 
Groep gegevensbescherming artikel 29 13, 14 meldt in haar Advies 4/2007 
15 (p. 13 e.v.) dat in overweging 26 van de Richtlijn 95/46/EG hieraan 
bijzondere aandacht wordt geschonken: "om te bepalen of een persoon 

identificeerbaar is, moet worden gekeken naar alle middelen waarvan mag 
worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door degene die voor de 

verwerking verantwoordelijk is dan wel door enig ander persoon in te 
zetten zijn om genoemde persoon te identificeren" (onderstreping in 

originele tekst). De Groep maakt duidelijk dat de vraag of 
gepseudonimiseerde persoonsgegevens wel of niet volledig tot 

persoonsgegevens moeten worden gerekend moeilijk te beantwoorden is, 
maar dat dit afhankelijk is van verschillende factoren, waar de 

mogelijkheid tot de-pseudonimisering oftewel re-identificatie belangrijk 

onderdeel van is:  
"… De effectiviteit van de procedure die voor de pseudonimisering wordt 

toegepast, is afhankelijk van een aantal factoren: in welk stadium de 
procedure wordt toegepast, hoe sterk de beveiliging tegen herleiding is, 

de omvang van de populatie waarvan de betrokkene deel uitmaakt, de 
mogelijkheid om afzonderlijke transacties of records aan dezelfde persoon 

te koppelen, enz. De pseudoniemen moeten willekeurig en onvoorspelbaar 
zijn. Het aantal mogelijke pseudoniemen moet zo groot zijn dat nooit 

meer dan eens hetzelfde pseudoniem wordt gekozen. Is een hoge mate 
van beveiliging vereist, dan moet het aantal mogelijke pseudoniemen ten 

minste even groot zijn als het aantal waarden van veilige cryptografische 
hashfuncties …. 

Herleidbare gepseudonimiseerde gegevens kunnen worden beschouwd als 
informatie over indirect identificeerbare personen. Door gebruik van een 

pseudoniem kunnen gegevens worden herleid tot de betrokkene, zodat 

diens identiteit kan worden vastgesteld, maar dit is slechts mogelijk in 
welbepaalde omstandigheden. In dergelijke gevallen zijn de regels voor 

gegevensbescherming van toepassing, maar de betrokkenen lopen bij de 
verwerking van dergelijke indirect identificeerbare informatie meestal 

slechts een gering risico. (…) 
Bij het klassieke voorbeeld van pseudonimisering worden gegevens 

aangeduid met een code. (…) 

                                       

13 "Deze groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Het is een onafhankelijk 
Europees adviesorgaan inzake gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer, waarvan de taken 
zijn omschreven in artikel 30 van Richtlijn 95/46/EG en in artikel 15 van Richtlijn 2002/58/EG". 

14  http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_nl.pdf 
15 Ibid. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_nl.pdf
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Zijn de gebruikte codes uniek voor elke persoon, dan doet het risico van 

identificatie zich voor als het mogelijk is de encryptiesleutel te 

achterhalen. Het risico dat de systemen door een buitenstaander worden 
gekraakt, de waarschijnlijkheid dat iemand binnen de organisatie van 

de verzender (ondanks het beroepsgeheim) de sleutel ter beschikking 
stelt en de haalbaarheid van indirecte identificatie zijn dus allemaal 

factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of de 
betrokkenen kunnen worden geïdentificeerd met alle middelen 

waarvan mag worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door degene die 
voor de verwerking verantwoordelijk is dan wel door enig ander persoon 

in te zetten zijn, en of de informatie dus als “persoonsgegevens” moet 
worden beschouwd. Is dat het geval, dan zijn de regels inzake 

gegevensbescherming van toepassing". Aldus de Groep 
gegevensbescherming artikel 29 16.  

 
Geconcludeerd moet worden dat de vraag of een gepseudonimiseerd 

gegevensbestand persoonsgegevens bevat veelal niet met een eenvoudig 

ja of nee te beantwoorden is maar per geval moet worden bezien. In het 
geval van de DBC-systematiek is er mogelijkerwijs in de ene fase wel en 

in de andere fase net geen sprake van persoonsgegevens. 
 

Het is in dit verband van belang te beseffen dat de techniek van 
dataverwerking niet stil staat en inmiddels een grote ontwikkeling heeft 

doorgemaakt. Prof. Sweeney 17 onderzocht midden jaren '90  al de 
mogelijkheden om met beperkte gegevens de identiteit van personen in 

gepseudonimiseerde gegevensbestanden te reconstrueren, en kwam tot 
de conclusie dat de "practise of de-identifying data and of ad hoc 

generalization are not sufficient to render data anonymous because 
combinations of attributes often combine uniquely to re-identify 

individuals" (Sweeney, 2000). 
 

Intussen bestaat over de (on)veiligheid van gepseudonimiseerde of 

geanonimiseerde databestanden een uitgebreide wetenschappelijke 

                                       

16 Ibid, p. 19 e.v. 
17 L. Sweeney (1997) , Maintaining Patient Confidentiality When Sharing Medical Data Requires a Symbiotic 
Relationship Between Technology and Policy, Working Paper No. AIWP-WP344b,  Massachusetts Institute of 
Technology artificial intelligence laboratory,  http://dataprivacylab.org/dataprivacy/projects/law/aiwp.pdf  
L. Sweeney (2000), Simple Demographics Often Identify People Uniquely. Carnegie Mellon University, Data 
Privacy Working Paper 3. Pittsburgh 2000, http://dataprivacylab.org/projects/identifiability/paper1.pdf. ("It 
was found that 87% (216 million of 248 million) of the population in the United States had reported 
characteristics that likely made them unique based only on {5-digit ZIP, gender, date of birth}").  
L. Sweeney (2002), k-anonymity: a model for protecting privacy, International Journal on Uncertainty, Fuzziness 
and Knowledge-based Systems, 10 (5), 2002; 557-570, 
http://epic.org/privacy/reidentification/Sweeney_Article.pdf. Zie ook http://dataprivacylab.org/people.html.  

http://dataprivacylab.org/dataprivacy/projects/law/aiwp.pdf
http://dataprivacylab.org/projects/identifiability/paper1.pdf
http://epic.org/privacy/reidentification/Sweeney_Article.pdf
http://dataprivacylab.org/people.html
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literatuur. Prof. Paul Ohm (2010 18) vat die literatuur voor een deel samen 

en wijst op de juridische en maatschappelijke implicaties van de 

toenemende mogelijkheden van re-identificatie van gepseudonimiseerde 
gegevens: 

"Computer scientists have recently undermined our faith in the 
privacyprotecting power of anonymization, the name for techniques that 

protect the privacy of individuals in large databases by deleting 
information like names and social security numbers. These scientists have 

demonstrated that they can often “reidentify” or “deanonymize” 
individuals hidden in anonymized data with astonishing ease. By 

understanding this research, we realize we have made a mistake, labored 
beneath a fundamental misunderstanding, which has assured us much 

less privacy than we have assumed. This mistake pervades nearly every 
information privacy law, regulation, and debate, yet regulators and legal 

scholars have paid it scant attention. We must respond to the surprising 
failure of anonymization,…".  
 

Mevrouw Viviane Reding, vicepresident van de Europese Commissie, en 

eurocommissaris voor justitie, fundamentele rechten en burgerschap, lijkt 
zich van de beperkte veiligheid van pseudonimisering van 

persoonsgegevens bewust te zijn. Zij kreeg op 16 maart 2011 tijdens de 
Review of the EU Data Protection Framework binnen het Europese 

parlement de navolgende vraag voorgelegd:  
 

"Personal data, in case they are pseudonymised, will they still be 

considered as personal data, and therefore be protected"? 

 
Het antwoord van mevrouw Reding luidde: 

"Pseudonymised data are personal data" 19. 
 

Hoewel deze uitlating van mevrouw Reding geen kracht van wet heeft kan 
hieraan toch grote betekenis worden toegekend. In dit verband verwijzen 

wij naar hoofdstuk 9 van ons beroepschrift dat handelt over veranderend 
denken over privacy. 

 
6. Implicaties en conclusie 

 
In het bovenstaande is uiteengezet dat en waarom het op zijn minst 

aannemelijk en eerder waarschijnlijk is dat gepseudonimiseerde DBC-
registraties (bijzondere) persoonsgegevens bevatten. Voor zover dit het 

                                       

18 Paul Ohm (2010), BROKEN PROMISES OF PRIVACY: RESPONDINGTO THE SURPRISING FAILURE OF 
ANONYMIZATION, UCLA LAW REVIEW (2010), p. 1701 e.v., http://uclalawreview.org/pdf/57-6-3.pdf 
19 Een transcriptie van deze bijeenkomst bleek niet verkrijgbaar. De bovengeciteerde dialoog kan op de 
tijdsaanduidingen 01:10:22 en 01:12:20 bekeken en beluisterd worden onder 
http://www.greenmediabox.eu/archive/2011/03/16/privacy/ 

http://uclalawreview.org/pdf/57-6-3.pdf
http://www.greenmediabox.eu/archive/2011/03/16/privacy/
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geval is betekent dit dat deze registraties de medische privacy van de 

patiënt en het beroepsgeheim van de behandelaar doorbreken. Het is van 

belang te beseffen dat de aanlevering van DBC-registraties aan DIS, 
evenals de diagnosevermelding op de declaratie, door NZa verplicht is 

gesteld. De behandelaar en de patiënt kunnen zich hier niet aan 
onttrekken. De behandelaar moet DBC-registraties aanleveren, ook tegen 

de expliciete wens van de patiënt in en ook als deze patiënt zijn rekening 
geheel zelf betaalt. Ook in dat opzicht verschilt de aanlevering niet van de 

verplichte diagnosevermelding op de rekening.  
 


