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7 juli 2011 
 

Geacht college, 
 

Ondergetekenden, G.R. van den Berg, psychiater-psychoanalyticus en K. 

Mengelberg, psychiater-psychotherapeut, komen in beroep tegen de 
bovengenoemde Beslissing op Bezwaar (BoB) van de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) 1, u toegezonden bij ons pro forma beroepschrift d.d. 

9 mei 2011.  
  

1. INLEIDING 

 

1.1 

De NZa heeft de bezwaren die wij in 2008 (en daarna) tegen de 
Tariefbeschikking DBC GGZ van 20 december 2007 2 hebben ingebracht in 

haar BoB van 8 april 2011 (verder aan te duiden als BoB11) opnieuw 

ongegrond verklaard. In haar Beslissing op Bezwaar d.d. 7 augustus 2008 
3 (verder aan te duiden als BoB8) had NZa dit eveneens gedaan.  

 

Dit betekent dat vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten met 

ingang van 20 mei 2011 (zes weken na BoB11) weer verplicht zijn om, 
conform de systematiek van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC), 

diagnoses op declaraties te vermelden. Deze verplichting was op 2 
augustus 2010 bij uitspraak (verder: de uitspraak) van het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in afwachting van BoB11 geschorst 

4. 

                                                 
1Beslissing op Bezwaar NZa 8 april 2011 
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/BoB%20NZa%20050411.pdf 
2TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ, NZa, 20 december 2007 
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/DBC_GGZ_tariefbeschikking_21.pdf 
3Beslissing op Bezwaar NZa 7 augustus 2008 
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/beslissing%20op%20bezwaar%207-8-

2008%20(psychiaters).pdf 
4BN3056, http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BN3056 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/BoB%20NZa%20050411.pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/DBC_GGZ_tariefbeschikking_21.pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/beslissing%20op%20bezwaar%207-8-2008%20(psychiaters).pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/beslissing%20op%20bezwaar%207-8-2008%20(psychiaters).pdf
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BN3056
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De verplichting betreft zowel behandelingen van patiënten die de 

declaratie door hun ziektekostenverzekering laten vergoeden, als ook van 

hen die deze buiten hun ziektekostenverzekeringen uit eigen middelen 
betalen of door andere derden (zoals bijvoorbeeld werkgever of ouders) 

laten vergoeden.  
 

Daarnaast bevestigt NZa in BoB11 de verplichting om diagnostische- en 

behandelgegevens te registreren en gepseudonimiseerd bij het DBC 
Informatiesysteem (DIS) aan te leveren. Het CBb had hierover geen 

uitspraak gedaan.  
 

In dit beroepschrift betwisten wij de wijze waarop NZa uitvoering heeft 
gegeven aan de opdracht die besloten ligt in de uitspraak van het CBb uit 

2010. Met name heeft NZa haar regelgeving ten aanzien van de verplichte 
diagnoseverstrekking op rekening niet gewijzigd en draagt zij geen 

substantiële juridische nova aan om dit alsnog te legitimeren. De 
noodzaak van het door NZa verplicht gestelde doorbreken van de privacy 

van de patiënt en het beroepsgeheim van de behandelaar is wederom 

onvoldoende aangetoond. In haar belangenafweging heeft NZa niet 
slechts het belang van de privacy van de individuele patiënt en van het 

beroepsgeheim van de behandelaar opnieuw terzijde geschoven, ook heeft 
zij verzuimd het hiermee verbonden algemeen maatschappelijke belang 

van de toegankelijkheid van de zorg in haar overwegingen te betrekken. 
Wij stellen ons op het standpunt dat  BoB11 niet voldoet aan de criteria 

van proportionaliteit en subsidiariteit die op grond van zowel nationale 
regelgeving als 8 EVRM nodig zijn voor het doorbreken van het recht op 

respect voor het privéleven. 
 

1.2  
Bezwaren. 

Tegen de DBC-systematiek en de daaruit voortvloeiende door NZa 
opgelegde verplichting om diagnostische gegevens over onze patiënten op 

declaraties te vermelden hebben wij bezwaren van diverse aard. Wij 

zullen deze bezwaren in de loop van dit beroepschrift nader toelichten 
maar de meest essentiële punten luiden als volgt: 

 
Wij achten de verplichting onverenigbaar met onze professionele 

zwijgplicht. Het medisch beroepsgeheim is niet alleen in de Hippocratische 
eed vastgelegd maar is bovendien een onmisbaar onderdeel van ons 

therapeutische arsenaal. Onze patiënten moeten hoge drempels 
overwinnen om levensgeheimen en schaamtevolle eigenaardigheden aan 

ons toe te vertrouwen. Strikte beslotenheid van de therapeutische relatie 
vormt hiertoe een noodzakelijke voorwaarde. Aantasting van deze 

beslotenheid schaadt op fundamenteel niveau ons psychiatrisch en 
psychotherapeutisch werk en maakt dit veelal onmogelijk. 
 

De DBC-systematiek is onverenigbaar met de handhaving van de 
hierboven genoemde beslotenheid. Deze systematiek vereist dat 

psychiaters en psychotherapeuten over alle patiënten (onder meer) 
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psychiatrische gegevens registreren en gepseudonimiseerd aanleveren 

aan DIS. Kennisname door derden is hierbij niet uit te sluiten. Ook op de  

rekening moet conform deze systematiek een psychiatrisch-diagnostische 
aanduiding worden vermeld. Nadat de declaraties aan 

ziektekostenverzekeringen zijn verzonden kunnen de psychiatrische 
aanduidingen aldaar ter kennis komen van medewerkers die geen medisch 

beroepsgeheim hebben. 
 

Veel patiënten hebben zich speciaal gewend tot psychiaters en 
psychotherapeuten die niet op basis van DBC’s declareren omdat zij in 

absolute vertrouwelijkheid met een behandelaar willen kunnen spreken. 
Zij willen DBC-registraties (zoals nu verplicht) met opzet ontlopen. Zij zijn 

om deze reden bereid hun behandelingen uit eigen middelen te betalen, 
zonder van vergoedingen van hun ziektekostenverzekering gebruik te 

maken.  
 

Tengevolge van BoB11 kan niemand meer een psychiater of 

psychotherapeut consulteren zonder dat dit buiten de spreekkamer wordt 
geregistreerd. De psychiater of psychotherapeut moet registraties 

aanleveren en de patiënt moet geregistreerd worden. Er bestaat geen opt-
out mogelijkheid. Het niet nakomen van de verplichtingen kan door NZa 

ambtelijk (door middel van dwangsommen en boetes) worden 
gesanctioneerd terwijl strafrechtelijke vervolging wegens economische 

delinquentie ook tot de mogelijkheden behoort. 
 

Wij komen door de BoB11 opnieuw klem te zitten tussen enerzijds ons 
beroepsgeheim en de privacywensen van onze patiënten en anderzijds de 

regelgeving van NZa. Dit heeft ernstige gevolgen voor behandelaren en 
patiënten. 

 
2. VOORGESCHIEDENIS 
 

Nadat de NZa het declareren volgens de DBC systematiek in januari 2008 

verplicht had gesteld maakten 146 individuen en organisaties uit de GGZ 

daartegen bezwaar. Ook ondergetekenden dienden, zoals boven 
aangeduid, bezwaarschriften in 5 6. De NZa wees in haar Beslissing op 

Bezwaar van 7 augustus 2008 (BoB8) alle bezwaren af.    

 
De verplichting tot het vermelden van de diagnose op rekening en het 

aanleveren van diagnostische (en andere) informatie aan DIS werd 
hierdoor door NZa bevestigd. Dit impliceerde dat behandelaren die 

hierover gewetensbezwaren voelden en die wilden vasthouden aan hun 
beroepsgeheim geen declaraties meer konden indienen. 
 

                                                 
5 K. Mengelberg, bezwaarschrift NZa 28 januari 2008 
http://www.devrijepsych.nl/default.asp?pagina=Persoonlijke%20bezwaar&id=190 
6G.R. van den Berg, bezwaarschrift NZa 18 april 2008 
http://www.devrijepsych.nl/default.asp?pagina=Bezwaar%20RvdB%20Nza&id=208 

http://www.devrijepsych.nl/default.asp?pagina=Persoonlijke%20bezwaar&id=190
http://www.devrijepsych.nl/default.asp?pagina=Bezwaar%20RvdB%20Nza&id=208
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Een aantal organisaties en individuen, waaronder ondergetekenden, 

richtten zich daarom tot de voorzieningenrechter van het CBb met het 

verzoek om, in afwachting de uitspraak in de bodemprocedure, 
handhaving door NZa en vervolging door het Openbaar Ministerie bij wijze 
van voorlopige voorziening te stuiten 7

 
8 . Dit verzoek werd bij uitspraak 

van de voorzieningenrechter d.d. 25 november 2008 afgewezen 9. 

 

Tevens startten ondergetekenden, evenals een aantal andere partijen, op 
12 september 2008 een bodemprocedure bij het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven 10.  

 
Het CBb deed op 2 augustus 2010 uitspraak 11.  
 

Ter verdere introductie verwijzen wij naar twee publicaties van onze hand 
in het Maandblad Geestelijke volksgezondheid 12. 
 

3. UITSPRAAK COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN 

 
In zijn uitspraak BN3056 overwoog het CBb ondermeer het volgende: 

 
Onder 2.4.4.3: "… Tegenover deze belangen [bedoeld: belangen die zijn 

gediend bij de beschikbaarheid voor zorgverzekeraars van diagnose-

informatie op de declaratie, KM] staat dat het verstrekken aan 
zorgverzekeraars van diagnose-informatie over individuele patiënten 

inbreuk maakt op de medische privacy van deze patiënten. Appellanten 
hebben uitvoerig toegelicht welke bezwaren vanuit het perspectief van de 

patiënt, de behandeling en het beroepsgeheim van de behandelaar zijn 
verbonden aan het doorgeven van dergelijke informatie aan derden die 

niet bij de behandeling zijn betrokken. Naar het oordeel van het College 
zijn deze bezwaren zwaarwegend. Het gaat om diagnoses die de kern van 

het privé-leven van de betrokken persoon raken, zodat informatie 
hierover zeer privacygevoelig is. Daar komt bij dat, zoals appellanten 

hebben betoogd, vertrouwelijkheid en geheimhouding bij de behandeling 
van psychische klachten van groot belang zijn. Het kunnen waarborgen 

daarvan is dan ook voor appellanten – ongeacht de door verweerster 
opgeworpen vraag of alleen door patiënten een beroep op artikel 8 EVRM 

kan worden gedaan – uit hoofde van het deugdelijk kunnen uitoefenen 

                                                 
7Beroepschrift  ondergetekenden  voorzieningenrechter 
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/CBB%20voorlopige%20voorziening%20160908.pdf 
8Aanvullend beroepschrift ondergetekenden voorzieningenrechter 
http://www.devrijepsych.nl/?pagina=CBB aanv. bs&id=266 
9
LJN: BG5280,  http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BG5280 

10 Beroepschrift ondergetekenden bodemprocedure 
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Beroepschrift%20CBB%20NZa%20191008.pdf 
11 BN3056, http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BN3056 
12Ronald van den Berg, dbc’s nader ontleed – Falend systeem moet worden afgebouwd (2010),  5 MGv | 65 | 
336 – 348, bijlage     
 http://www.trimbos.nl/~/media/Maandblad%20Geestelijke%20Volksgezondheid/eregalerij/art%20Van%20den

%20Berg%202011.ashx, 
Kaspar Mengelberg, Privacy bij de psychiater (2011), 4 MGv | 66 | 210 – 221, bijlage              
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/art%20Mengelberg%20MGv%202011%20april%20(2).pdf 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/CBB%20voorlopige%20voorziening%20160908.pdf
http://www.devrijepsych.nl/?pagina=CBB%20aanv.%20bs&id=266
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BG5280
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Beroepschrift%20CBB%20NZa%20191008.pdf
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BN3056
http://www.trimbos.nl/~/media/Maandblad%20Geestelijke%20Volksgezondheid/eregalerij/art%20Van%20den%20Berg%202011.ashx
http://www.trimbos.nl/~/media/Maandblad%20Geestelijke%20Volksgezondheid/eregalerij/art%20Van%20den%20Berg%202011.ashx
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/art%20Mengelberg%20MGv%202011%20april%20(2).pdf
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van hun beroepspraktijk, een zelfstandig bij de tariefbeschikking in 

aanmerking te nemen belang …".   

 
Speciaal ten aanzien van zelf betalende patiënten overwoog het CBb als 

volgt: 
 

Onder 2.4.4.6: " … Het College overweegt voorts dat bij patiënten die de 
behandeling zelf betalen er geen belang is van zorgverzekeraars bij 

vermelding van diagnose-informatie op de declaratie. Welk ander belang 
bij deze categorie patiënten is gediend bij vermelding van diagnose-

informatie op de declaratie, indien de patiënt daar zelf geen prijs op stelt, 
heeft verweerster niet duidelijk kunnen maken. Anderzijds zijn aan deze 

vermelding voor deze patiënten wel nadelen verbonden, onder meer 
vanwege het risico dat de informatie – in deze gevallen mede in de vorm 

van een lekenbeschrijving – buiten hun wil onder ogen van derden komt". 
  

Onder 2.4.4.7 overwoog het CBb:  

"Het vorenstaande leidt het College tot de conclusie dat de 
belangenafweging die ten grondslag heeft gelegen aan de invoering van 

de verplichting om diagnose-informatie op declaraties te vermelden en 
aan zorgverzekeraars te verstrekken, onvolledig is geweest. Verweerster 

heeft verzuimd om – in het licht van de door appellanten aangevoerde 
belangen die zich keren tegen verstrekking van diagnose-informatie aan 

derden die niet bij de behandeling zijn betrokken – te onderzoeken of in 
afwijking van het algemene systeem van informatieverstrekking, voor 

gevallen als door appellanten bedoeld wijzen van informatieverstrekking 
aan zorgverzekeraars mogelijk zijn, die recht doen aan genoemde – zoals 

overwogen: zwaarwegende – belangen, en op basis van de uitkomsten 
van dat onderzoek de in het geding zijnde belangen opnieuw te 

overwegen, onder aanpassing zo nodig van de beleidsregels en overige 
regelgeving die aan de tariefbeschikking ten grondslag liggen. Gelet 

hierop is het bestreden besluit niet zorgvuldig voorbereid en ontoereikend 

gemotiveerd". 
 

Het CBb kwam tot de volgende beslissing: 
 

"4. .. Het College …  
- vernietigt het besluit van verweerster van 7 augustus 2008;  

- draagt verweerster op een nieuw besluit te nemen met inachtneming 
van deze uitspraak;  

- treft de voorlopige voorziening dat voor appellanten, voor zover zij 
handelen als vrij gevestigde psychiater of psychotherapeut, de uit de 

tariefbeschikking van 20 december 2007 voortvloeiende verplichting om 
de in artikel 6.6 en 6.7 van de Regeling Declaratiebepalingen DBC-GGZ 

bedoelde diagnose-informatie en lekenomschrijving op declaraties te 
vermelden en aan zorgverzekeraars en cliënten te verstrekken, wordt 

geschorst tot zes weken na het nemen van een nieuw besluit op bezwaar; 

…".  
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Samenvattend: Het CBb vernietigde de BoB van NZa uit 2008, stelde dat 

psychiaters de diagnose voorlopig niet op de rekening hoefden te 

vermelden, en droeg NZa op een nieuwe BoB te nemen "met 
inachtneming van deze uitspraak".   
 

4. DE BESLISSING OP BEZWAAR VAN 8 APRIL 2011  
 

4.1  
In BoB11 stelt NZa het declareren volgens de DBC-systematiek en het 

vermelden van diagnoses op de declaraties opnieuw verplicht, ook voor 
patiënten die hun rekening zelf betalen (BoB11 p. 22). De door 

appellanten zowel in de bezwaarfase als in bovengenoemde procedure 
naar voren gebrachte bezwaren verklaart zij ongegrond (BoB11 p.2 en 

23). NZa stelt dat "de medische privacy onder de huidige DBC-
systematiek en de wijze waarop de declaraties door de zorgverzekeraars 

worden afgehandeld voldoende is gewaarborgd" (BoB11 p. 17). NZa wijst 
erop dat zij "bij haar bestuurlijke heroverweging een uitgebreide afweging 

(heeft) gemaakt, waarbij de verschillende belangen, waaronder de 

medische privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim van de 
zorgaanbieder, zorgvuldig zijn gewogen in relatie tot de doelen die met de 

DBC-systematiek zijn gediend" (BoB11 p.20).     
 

NZa erkent "dat de verstrekking van persoonsgegevens aan de 

zorgverzekeraar een inmenging in de privé-sfeer van de patiënt vormt" 
(BoB11 p.10) maar stelt zich op het standpunt" dat een dergelijke 

inmenging noodzakelijk is en derhalve de toets aan de beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit kan doorstaan" (BoB11 p.10).  

 
NZa benadrukt dat de verplichting om medische gegevens aan te leveren 

uiteenvalt 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. Gezien het feit dat het CBb (in 
2.5.4) meende dat geen verband bestaat tussen de bestreden 

tariefbeschikking en de verplichting om informatie aan het DIS te leveren, 

en het CBb dit deel der bezwaren dientengevolge in zijn uitspraak van 2 
augustus 2010 niet heeft behandeld en beoordeeld, is NZa "van mening 

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

DIS geen onderdeel van BoB11. 
Commentaar: Het CBb kwam in zijn uitspraak tot de conclusie dat de 

bezwaren van appellanten tegen de verplichting diagnostische informatie 
aan het DIS aan te leveren niet bij de beoordeling konden worden 

betrokken. Het is echter van groot belang te beseffen dat de rechter 
daarvoor een strikt juridische reden had. Het CBb redeneerde dat de 

verplichting om informatie aan DIS aan te leveren niet direct voortvloeide 
uit BoB8 die in de procedure werd betwist. De opmerking van het CBb dat 

er "geen verband tussen de tariefbeschikking en de verplichting om 
informatie aan het DIS te leveren" is, dient dus ook slechts in juridische 

zin te worden begrepen en laat onverlet dat de aanlevering aan DIS 
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onlosmakelijk verbonden is met de totale DBC-systematiek en dus ook 

met de in dit beroepschrift bestreden verplichting de diagnose op de 

rekening te vermelden. Ook het CBb was zich daarvan bewust. Het 
College schrijft: "[d]at mogelijkerwijs als gevolg van de wijze waarop de 

geautomatiseerde invoering en verwerking van de gegevens feitelijk de 
declaratie slechts kan worden ingediend indien de hier bedoelde gegevens 

aan het DIS zijn geleverd … " (2.5.4.).  
 

Het is daarom de vraag of de beslissing van NZa om de aanlevering aan 
DIS geheel buiten beschouwing te laten terecht is. Ook indien het CBb in 

de onderhavige procedure geen uitspraak over de verplichting om aan DIS 
aan te leveren zou kunnen doen, is inzicht in de details van die 

verplichting noodzakelijk om de volle omvang van de privacydoorbrekende 
effecten van de DBC-systematiek zichtbaar te maken, en te beseffen dat 

de verplichting om diagnose op rekening te schrijven deel uit maakt van 
een groter en, vanuit privacy perspectief bezien, problematisch geheel. 

Het buiten beschouwing laten van de verplichte informatieverstrekking 

aan DIS lijkt ook in tegenspraak te zijn met de eerdere stelling van NZa 
dat een DBC niet los kan worden gezien van de diagnose (vergelijk 
ondermeer verweerschrift NZa p. 4 13) en juist om die reden niet 

afgeschaft zou kunnen worden. Ook in BoB11 wijst NZA op dat feit: 
"Kenmerkend voor en inherent aan de DBC-systematiek is immers de 

samenhang tussen diagnose en behandeling die gezamenlijk een DBC - en 
daarmee de prestatiebeschrijving als bedoeld in de Wmg - vormen en 

waaraan vervolgens het (maximaal) in rekening te brengen tarief is 
gekoppeld … Naar het oordeel van de NZa is het afschaffen van de 

verplichte diagnose-informatie op de declaratie niet verenigbaar met de 

DBC-systematiek en de doelen die daarmee worden beoogd"(BoB11 
p.16). 

 
Het lijkt dus toch zinvol om, tot nader begrip van de thematiek van de 

onderhavige procedure, in te gaan op de manier waarop de 
informatieverstrekking aan DIS functioneert en op de privacy en 

beroepsgeheim doorbrekende implicaties daarvan. Omdat BoB11 zich 
echter toespitst op de verplichting om de diagnose op rekening te 

vermelden, en omdat wij tegen BoB11 in beroep komen, zullen ook wij 
hieronder voornamelijk ingaan op de verplichting de diagnose op rekening 

te vermelden. Voor nadere en noodzakelijke achtergrondinformatie over 
de verplichting om aan DIS aan te leveren verwijzen wij naar onze Notitie 

over de aanlevering van gepseudonimiseerde DBC-registraties aan DIS 
(addendum). 
 

4.2 
NZa baseert BoB11 op juridische en niet juridische overwegingen. De 

juridische onderbouwing is als volgt:   
 

                                                 
13 Verweerschrift NZa http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Landsadvocaat230209.pdf  

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Landsadvocaat230209.pdf
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a. De inmenging in de privésfeer van de patiënt wordt  volgens NZa "… 

gelegitimeerd door artikel 87 Zvw en de op dat artikel gebaseerde 

Regeling zorgverzekering, met name hoofdstuk 7 van die Regeling" 
(BoB11 p.10). 

  
b. "Enerzijds geeft de Regeling in combinatie met artikel 87 Zvw de 

volgens de Wbp noodzakelijke juridische grondslag voor zorgverzekeraars 
om formele en materiële controle te mogen uitvoeren … Anderzijds biedt 

het de zorgaanbieders het volgens de Wbp en het Burgerlijk Wetboek (de 
geneeskundige behandelovereenkomst ex artikel 7:457 e.v. BW) 

noodzakelijke wettelijke voorschrift om met een daartoe toereikende 
juridische grondslag te voldoen aan de verplichting het beroepsgeheim te 

doorbreken bij het verstrekken van medische persoonsgegevens, 
waaronder diagnose-informatie, aan de zorgverzekeraar" (BoB11 p. 19). 

 
c. "De verplichting om diagnose-informatie als onderdeel van de   

prestatiebeschrijving op de factuur te vermelden volgt uit de nadere regel 

Declaratiebepalingen DBC GGZ die geldt voor de declaraties vanaf 1 
januari 2008 en uit de tariefbeschikking. De nadere regel vindt zijn 

wettelijke grondslag in artikel 37 en 38 Wmg" (BoB11 p.18). 
 

Commentaar: Het is van belang te beseffen dat, zoals NZa in punt c. 
terecht vermeldt, de verplichting tot  diagnosevermelding op rekening 

inderdaad niet direct voorvloeit uit nationale wet- en regelgeving (in 
engere zin) maar uit de regelgeving die NZa zelf heeft ontworpen. Ook het 

CBb wees in zijn uitspraak over BoB8 expliciet op dat feit: "Het College 
stelt … vast dat de verplichting om diagnose-informatie op de declaratie te 

vermelden en aan de zorgverzekeraar te verstrekken niet rechtstreeks 
voortvloeit uit de Zvw, de Regeling zorgverzekering of de Wmg – die 

slechts algemene verplichtingen bevatten, waaruit deze specifieke 
verplichting niet zonder meer valt af te leiden –, maar zijn neergelegd in 

voornoemde door verweerster vastgestelde (beleids)regels" (2.4.4.1). Het 

inzicht dat genoemde verplichting door NZa zelf is gecreëerd is van belang 
voor de rest van ons betoog. 

 
4.3 

Inspanningen van NZa. 
Conform de uitspraak van het CBb (2.4.4.7) heeft NZa onderzocht of 

binnen de (DBC)-declaratiesystematiek aanpassingen mogelijk zijn 
waardoor aan bezwaren van appellanten tegen de verplichte 

diagnosevermelding tegemoet gekomen kan worden.  
In het in oktober 2010 gepresenteerde Consultatiedocument Verbetering 
werking DBC-systeem 14 doet NZa ondermeer een voorstel om via 

invoering van een zogenaamde DBC-Matrix de wijze waarop de 

zorgaanbieder de zorgactiviteit kan declareren te veranderen. De patiënt 
zou in dit voorstel een rekening ontvangen "waarop staat welke 
                                                 
14NZa, Consultatiedocument Verbetering werking DBC-systeem, oktober 2010, bijlage              
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Consultatiedocument%20NZa%20_Verbetering_werking
_DBC-systeem%20.pdf  

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Consultatiedocument%20NZa%20_Verbetering_werking_DBC-systeem%20.pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Consultatiedocument%20NZa%20_Verbetering_werking_DBC-systeem%20.pdf


9 

 

zorgactiviteiten er geleverd zijn alsmede het totaal van de in rekening 

gebrachte bedragen". Daarbij is het, volgens NZa "niet noodzakelijk dat 

de diagnose van de patiënt op de rekening wordt vermeld" 
(Consultatiedocument p. 16).   

 
NZa stelt dat dit voorstel werd afgewezen: "Het ministerie van VWS heeft 

de NZa in november 2010 bericht niet in te stemmen met de door de NZa 
in het rapport beschreven aanpassingen… De verdere uitwerking van het 

rapport door de NZa is daarom op dit moment niet meer aan de orde" 
aldus NZa (BoB11 p.17). Zij verwijst in een voetnoot naar de notitie van 

het ministerie van VWS Koers bekostiging tweedelijns curatieve GGZ d.d. 
10 november 2010 15. VWS schrijft daarin ondermeer: "Het loskoppelen 

van bekostiging van behandeltraject acht VWS niet wenselijk, o.a. omdat 
deze optie op veel kritiek van veldpartijen stuit" (p.3).  

 
Commentaar:  

Het is opmerkelijk dat NZa wel een alternatief voor de verplichte 
diagnosevermelding  op de declaratie heeft kunnen bedenken maar dat dit 

desondanks niet verder is ontwikkeld of uitgevoerd. NZa geeft daarvoor 
als reden dat het ministerie van VWS de verdere ontwikkeling van het 

plan (waarbinnen althans aan een deel van de bezwaren tegemoet 
gekomen kon worden) heeft geblokkeerd. Echter in de notitie waarnaar 

NZa verwijst wordt het woord diagnose niet genoemd. Het blijkt hier 
bovendien om een niet ondertekend "vergaderdocument" te gaan dat niet 

aan NZa geadresseerd was (maar "t.a.v. RO DBC GGZ"). Het blijft dus 
onduidelijk hoe sterk die blokkade was. NZa besteedt hieraan geen nadere 

uitleg. Hierbij moet worden overwogen dat het onderzoek naar 

alternatieven voor de verplichte diagnosevermelding voortvloeide uit de 
uitspraak van het CBb (onder 2.4.4.7). Uit niets blijkt dat NZa bij het 

ministerie heeft aangedrongen op nadere motivatie van deze ambtelijke 
blokkade.  
 

4.4 
Herstel van situatie voor 2008. 

Het is te betreuren dat ook een andere mogelijkheid om zonder 
diagnosevermelding op rekening te declareren weliswaar door NZa is 

genoemd maar is verworpen, te weten de werkwijze van voor 2008. Het 
CBb refereert hieraan in kritische zin in 2.4.4.5 en 2.4.4.7 van zijn 
uitspraak 16.  

Op de rekening stond destijds geen diagnose. Psychotherapie behoefde 

toestemming van de medisch adviseur van de verzekeraar, die onder 
medisch beroepsgeheim werd geïnformeerd. Medewerkers van 

verzekeraars die niet aan het medisch beroepsgeheim waren gebonden 

                                                 
15 Ministerie VWS, Notitie Koers bekostiging tweedelijns curatieve ggz, 10 november 2010, bijlage               
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Notitie%20koers%20bekostiging%20tweedelijns%20cura
tieve%20ggz%20RO%2020101111.pdf  
16 In 2.4.4.5 stelt het CBb o.m.: "… Verweerster is in het bestreden besluit noch in haar verweerschrift of ter 
zitting van het College ingegaan op deze bestaande werkwijzen en op de vraag of deze onder het systeem van 
DBC-declaratie – zo nodig in aangepaste vorm – gehandhaafd zouden kunnen worden….". 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Notitie%20koers%20bekostiging%20tweedelijns%20curatieve%20ggz%20RO%2020101111.pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Notitie%20koers%20bekostiging%20tweedelijns%20curatieve%20ggz%20RO%2020101111.pdf
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namen geen kennis van de diagnose van de patiënt. Het systeem 

functioneerde tot aller tevredenheid. NZa stelt daarover:  

 
"Omdat de vermelding van de DBC-prestatiecode en het daaraan 

gekoppelde tarief op de declaratie inherent is aan de DBC-systematiek 
kan een dergelijke vertrouwelijke kennisname slechts plaatsvinden, 

indien alle declaraties van vrijgevestigde psychiaters bij de 
zorgverzekeraars door of tenminste onder verantwoordelijkheid van een 

medisch adviseur worden verwerkt. Zo de NZa al de bereidheid zou 
hebben om een dergelijke wijze van declaratieafhandeling in het leven te 

roepen, wijst zij er in dit verband op dat zij op grond van de Wmg en ook 
overigens geen wettelijke bevoegdheid heeft op dit punt voorwaarden, 

voorschriften of beperkingen aan zorgverzekeraars op te leggen" (BoB11 
p. 16).  

NZa meldt verder dat slechts de minister (op grond van artikel 68a, 
vierde lid, Wmg, alsmede artikel 87 Zvw) bevoegd is om te bepalen "op 

welke wijze persoonsgegevens door zorgverzekeraars worden verwerkt". 

De nadere regels die de minister daarover heeft opgesteld zijn vermeld 
in de Regeling zorgverzekering. Deze Regeling bevat echter niet expliciet 

"de verplichting aan zorgverzekeraars om de verwerking - en 
bijbehorende formele controle - van declaraties van vrijgevestigde 

psychiaters en psychotherapeuten door of onder verantwoordelijkheid 
van een medisch adviseur te laten plaatsvinden" (BoB11 p.17).  

 
Commentaar:   

De vaststelling van NZa dat "de vermelding van de DBC-prestatiecode … 
inherent is aan de DBC-systematiek" is op zich juist. NZa vermeldt echter 

niet dat zij de prestatiebeschrijving en daarmee de prestatiecode zelf 
heeft vastgesteld en deze dus ook zou kunnen wijzigen. Een prestatiecode 

zonder dat daarin diagnostische informatie (in 14 hoofdgroepen) moet 
worden vermeld zou evenzeer denkbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld bij 

eerstelijns psychologische zorg zo. Indien geen diagnose op de rekening 

zou worden vermeld, en deze na geringe tariefaanpassing 17 hieruit ook 
niet herleidbaar zou zijn, zou de noodzaak de declaratie door de medisch 

adviseur te laten verwerken komen te vervallen. Voorafgaande 
toestemming (machtiging) voor psychotherapie door de medisch adviseur, 

zoals voor 2008 het geval was, zou controle door zorgverzekeraars 
kunnen bieden. De Zvw biedt hiertoe de mogelijkheid 18.  

 

                                                 
17 De tariefstelling van de verschillende DBC-declaraties is zo specifiek dat uit het tariefbedrag de diagnose kan 
worden afgeleid. Zie in dit verband de correspondentie met NZa , bijlage,onder 
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Brief%20NZa%20d.d.%2015%20november%202010.pdf  
18

 Zo stelt de Memorie van Toelichting  op de Zvw onder art. 14, tweede lid: "… Het is aan de zorgverzekeraar 

om in zijn modelovereenkomsten op te nemen (en derhalve ook in de zorgverzekering overeen te komen en 
vervolgens in de zorgpolis op te nemen) voor welke vormen van zorg  …hij een vorm van toetsing wenst. Zo kan 
hij … regelen dat de verzekerde voor bepaalde vormen van zorg zijn voorafgaande toestemming behoeft (het 
verzoek tot toestemming dient dan te worden bezien door een bij de verzekeraar werkende verzekeringsarts). 
…". Zie http://www.st-ab.nl/wetzvwmvt.htm#art 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Brief%20NZa%20d.d.%2015%20november%202010.pdf
http://www.st-ab.nl/wetzvwmvt.htm#art
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Het is opvallend dat NZa in bovengenoemd citaat niet slechts op haar 

onbevoegdheid wijst maar ook aangeeft wellicht niet tot herstel van de 

situatie van voor 2008 bereid te zijn. NZa schrijft "[z]o de NZa al de 
bereidheid zou hebben om een dergelijke wijze van declaratieafhandeling 

in het leven te roepen …". Het blijft daardoor onduidelijk of NZa alleen uit 
"onbevoegdheid" of ook om andere redenen voornoemde mogelijkheid 

verwerpt.  
 

4.5 
Het veld. 

NZa stelt in BoB11 dat de verplichting de diagnose op de rekening te 
vermelden tot stand gekomen is na diverse consultatierondes, bestuurlijke 

heroverweging, en overleg met diverse "belangen – en 
brancheorganisaties; kortom "in overeenstemming met het veld" 19.  Er 

zou in de GGZ sector zelfs groot draagvlak zijn voor het gebruik van 
DBC’s: "Brancheorganisaties als GGZ Nederland, Zorgverzekeraars 

Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie alsmede de 
patiëntenorganisatie Landelijk Platform GGz hebben zich 

uitgesproken vóór handhaving van het DBC-declaratiesysteem en zich op 
het standpunt gesteld dat de medische privacy van de patiënt in dit 

systeem voldoende is gewaarborgd" aldus NZa (BoB11 p. 21). 
 

Commentaar:  

Bovenstaande instemmende reacties door "het veld" zijn door NZa zowel 
in BoB8 (p. 2) als in de procedure door de Landsadvocaat  al eerder naar 

voren gebracht. Dat veldpartijen en belangenorganisaties hun 
standpunten recentelijk bevestigd hebben kan dus niet verbazen. De 

instemming van het veld is niets nieuws  en vormt dus in juridische 

betekenis geen novum.  
 

Hierbij moet wel de volgende kanttekening worden geplaatst. Meerdere 
door NZa genoemde organisaties spraken zich juist uit voor het instellen 

van een opt-out mogelijkheid m.b.t. zelfbetalers. Zo schrijft de 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: "Het moet echter wel mogelijk 

zijn voor gemoedsbezwaarden om buiten de DBC-systematiek te blijven" 
(pleitnota NVvP hoorzitting 19 januari 2011). 

GGZ Nederland schrijft: "Wij kunnen ons voorstellen dat mensen en 
zorgaanbieders die zich buiten het systeem begeven, niet onder deze 

regels vallen. Dat moet dan geen economisch delict zijn. Dit betreft de 
zogenaamde 'zelfbetalers' waarbij het CBb in diens uitspraak heeft 

vastgesteld dat er geen belang van zorgverzekeraars, dus geen noodzaak, 
is bij vermelding van diagnose. Vooralsnog gaat GGZ Nederland ervan uit 

                                                 
19   In verband met de onderhavige casus organiseerde NZa twee bijeenkomsten met belanghebbenden, op 8 
november 2010 respectievelijk op 19 januari 2011 (hoorzitting). Zie 
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Nederlandse%20%20Zorgautoriteit%20van%20Wieren.pdf 
Ondergetekenden leverden aan beide bijeenkomsten bijdragen. Zie  
http://www.devrijepsych.nl/?pagina=Archief '10&id=274 (10 november 2010) en  
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Hoorzitting%20NZa.pdf 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Nederlandse%20%20Zorgautoriteit%20van%20Wieren.pdf
http://www.devrijepsych.nl/?pagina=Archief%20'10&id=274%20
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Hoorzitting%20NZa.pdf
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dat dit ook voor de tweedelijns ggz geldt" (notitie hoorzitting 19 januari 

2011).  

LPGGz schrijft: "… om vast te kunnen stellen of een verstrekking vanuit de 
Zvw wordt vergoed, moet een koppeling tussen verzekerde en verzekerde 

zorg kunnen worden vastgesteld. Dit is overigens alleen nodig indien de 
gebruikte zorg wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Het zou  o.i. 

dan ook overbodig zijn wanneer het ook geldt voor zelfbetalers, ongeacht 
of die bij DBC-vrije klinieken of bij andere hulpverleners zorg krijgen. De 

regie van de cliënt kan daarbij leidend zijn" (Notitie Diagnosevermelding 
op de factuur, LPGGz, 19 januari 2011). Vastgesteld kan worden dat ook 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zich welwillend tegenover een opt-out 
mogelijkheid van zelfbetalers heeft getoond. ZN schrijft: "Het bestuur van 

ZN heeft ook kennis genomen van uw pleidooi om het mogelijk te maken 
anoniem, buiten het systeem van zorgverzekeringen, GGZ-zorg te 

gebruiken en te betalen. Afgesproken is dat wij dit verzoek zullen 
doorgeven aan de organisaties die hierover kunnen beslissen, te weten 
het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit" 20.  

 

Het is verder een hardnekkige misvatting dat de medische 
beroepsverenigingen alle artsen zouden vertegenwoordigen. Een 

aanzienlijke groep psychiaters en psychotherapeuten verzet zich al jaren 
tegen de  aantasting van het beroepsgeheim en de professionele 

autonomie, en tegen de invoering van de DBC's. In 2004 werd het 
besloten discussieforum voor professionals van DeVrijePsych opgericht 

waarop inmiddels ruim zevenentwintig duizend berichten zijn uitgewisseld, 
grotendeels over de ongewenste veranderingen in de gezondheidszorg. 
Later werd ook een openbare website van DeVrijePsych opgericht 21. Een 

in 2007 door DeVrijePsych onder psychiaters en psychotherapeuten in 

Nederland gehouden enquête toonde aan dat driekwart van de 
respondenten (n= 634) de DBC-systematiek een gevaar voor de privacy 

van patiënten achtte 22. 
 

Uit DeVrijePsych ontstond een aparte organisatie, de Stichting Koepel van 
DBC-vrije Praktijken (Stichting KDVP) 23. Ook de KDVP verzet zich tegen 

de door NZa opgelegde regelgeving. Daarnaast bestaat de actiegroep Zorg 
Geen Markt. Het wetenschappelijk Bureau SP en Zorg Geen Markt 

publiceerden in 2008 het rapport DE GGZ ONTWRICHT naar aanleiding 
van een enquêteonderzoek onder vijfduizend medewerkers in de ggz 24 . 

Hieruit bleek dat 66 procent van de werkers in instellingen van mening 
was dat DBC’s de privacy van patiënten aantasten, 90 procent van de 

vrijgevestigden zich hierom grote zorgen maakte (p. 80) en dat "90 
procent van de werkers uit de GGZ wil stoppen met het DBC-systeem" (p. 

9). 

                                                 
20 Brief Zorgverzekeraars Nederland d.d. 14 april 2009, bijlage              
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/ZN17409048.pdf  
21 www.devrijepsych.nl  
22 http://www.devrijepsych.nl/?pagina=ENQUÊTE%20&id=166  
23 http://www.kdvp.nl/  
24 http://www.sp.nl/service/rapport/081025GGZ_ontwricht.pdf 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/ZN17409048.pdf
http://www.devrijepsych.nl/
http://www.devrijepsych.nl/?pagina=ENQUÊTE%20&id=166
http://www.kdvp.nl/
http://www.sp.nl/service/rapport/081025GGZ_ontwricht.pdf
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Onderzoeker Lars Tummers van de Erasmus Universiteit Rotterdam 

onderzocht onder 1.300 zorgprofessionals in hoeverre zij bereid waren 
met DBC's te werken en publiceerde de bevindingen onder de titel De 

bereidheid van ggz-zorgprofessionals om te werken met DBC's (2010) 25. 
De bereidheid van de zorgprofessionals scoort 4,3 op een schaal van tien. 

Nog lager is de betrokkenheid bij het DBC-systeem: 3,9. Er is bij de 
respondenten veel kritiek op het DBC-systeem. Het is volgens hen niet 

toepasbaar op complexe patiënten, het biedt onvoldoende mogelijkheden 
voor zorg op maat, de privacy is onvoldoende gewaarborgd, de koppeling 

tussen DSM-classificatie en behandeling is niet zinvol en het nodigt uit tot 
fraude. In een open invulveld konden zorgprofessionals aangeven welke 

ideeën ze hadden om de DBC-regelgeving te verbeteren. Van de mensen 
die hier iets invulden, gaf een derde expliciet en ongevraagd aan dat het 

systeem moet worden afgeschaft.  
  

De Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPa) en de Nederlandse 

PsychoAnalytische Groep hebben eveneens kritiek op het DBC-systeem en 
de privacyschendende gevolgen daarvan:  "… De verplichting tot het 

aanleveren van DBC-patiëntengegevens aan derden, zoals het DIS en aan 
verzekeringsadministraties staat op gespannen voet met het 

beroepsgeheim… " stelt de NVPa 26. "… [I]n de huidige administratieve 
verwerking van de vergoeding van ziektekosten [is] de privacy van de 

patiënt niet voldoende is gewaarborgd…" aldus de Nederlandse 
PsychoAnalytische Groep 27. 

 
Nadat de NZa het declareren via de DBC-systematiek in de ggz (per 1 

januari 2008) voor het eerst verplicht stelde maakten 
honderdzesenveertig psychiaters, psychotherapeuten en organisaties (die 

per organisatie vele vakgenoten representeerden) hiertegen formeel 
bezwaar. De NZa wees deze bezwaarschriften af.  Na de uitspraak van het 

CBb in augustus 2010, waarin de rechter de bezwaren van appellanten 

"zwaarwegend" achtte, wees NZa in BoB11 de bezwaren opnieuw af.  
 

Zoals we hierboven zagen zijn vele  beroepsbeoefenaren tegen het DBC-
systeem en tegen de verplichte diagnosevermelding. Van consensus onder 

alle beroepsbeoefenaren, zoals door NZa wordt gesuggereerd, is dus 
aantoonbaar geen sprake. 

 
4.6 

College Bescherming Persoonsgegevens.  
NZa ontleent een belangrijk deel van de onderbouwing van BoB11 aan de 

toestemming die het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in 
2006 gaf aan de invoering van de DBC-systematiek in de GGZ: "Het CBP 

heeft de verplichte vermelding van diagnose informatie op de declaratie 

                                                 
25 http://publishing.eur.nl/ir/repub/asset/21066/Tummers%202010%20-
%20De%20ervaringen%20van%20zorgprofessionals%20in%20de%20GGZ%20met%20DBC%27s.pdf 
26 http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/DBC%20protest%20nvpa%20mrt%202010%20(2).pdf  
27 http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/NPAG%20verkl%20090310.pdf  

http://publishing.eur.nl/ir/repub/asset/21066/Tummers%202010%20-%20De%20ervaringen%20van%20zorgprofessionals%20in%20de%20GGZ%20met%20DBC%27s.pdf
http://publishing.eur.nl/ir/repub/asset/21066/Tummers%202010%20-%20De%20ervaringen%20van%20zorgprofessionals%20in%20de%20GGZ%20met%20DBC%27s.pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/DBC%20protest%20nvpa%20mrt%202010%20(2).pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/NPAG%20verkl%20090310.pdf
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uitgebreid getoetst" en "heeft … geoordeeld dat … de inbreuk op de 

privacy wordt gerechtvaardigd door de noodzaak van het verstrekken van 

die gegevens aan zorgverzekeraars. Het CBP acht dit onderdeel van de 
DBC-systematiek onder bepaalde voorwaarden dan ook in 

overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)" 
(BoB11 p.14). NZa verwijst daarbij naar de brief van het CBP aan het 

ministerie van VWS van 6 december 2006 (kenmerk z2006-00205) 28.  
 

Commentaar: De hier bedoelde brief van het CBP aan het ministerie bevat 
het eindoordeel inzake het ministerieel voorstel over de DBC 

declaratiestructuur in de GGZ.  Het is van belang te beseffen dat het CBP 
in deze brief de kanttekening maakte dat sprake is van "substantiële 

aantasting van de persoonlijke levenssfeer" van de patiënt, waartegen de 
"gestelde noodzaak", volgens het CBP, "maar net opweegt". Men kan dus 

stellen dat het CBP de DBC’s weliswaar goedkeurt maar dit, na afweging, 
ternauwernood heeft kunnen doen. Deze stelling wordt bevestigd door een 

uitspraak van de voorzitter van het CBP, mr. Jacob Kohnstamm, in een 

interview met Carolina Lo Galbo in Vrij Nederland van 14 oktober 
2009: "Ons oordeel in 2006 was dat de minister ten aanzien van de lang 

ambulante zorg aannemelijk had gemaakt dat het noodzakelijk is de 
voorgestelde diagnose-informatie op de declaratie te vermelden. Maar wij 

stelden ook dat die noodzaak maar net opweegt tegen de substantiële 
aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt". De heer 

Kohnstamm voegt daar nog aan toe dat sedert het oordeel van het CBP 
"de productstructuur toch weer gewijzigd" is 29. Het is dus de vraag of het 

CBP zijn toestemming onder de huidige stand van zake nog zou geven.  
 

CBP en zelfbetalers 
NZa stelt dus dat verplichte diagnose-informatie op de declaratie volgens 

het CBP "in overeenstemming met de Wet bescherming 
persoonsgegevens" is. NZa maakt hierbij echter geen onderscheid tussen 

zorg die door verzekeraars wordt gefinancierd en zorg die geheel door de 

patiënt zelf (of door derden) wordt betaald. In verband daarmee is het 
van betekenis dat het CBP zich in zijn brief als volgt uitdrukt: "...Daarmee 

[is] naar het oordeel van CBP voldoende aannemelijk gemaakt dat ... 
diagnose-informatie op de declaratie ten behoeve van de zorgverzekeraar 

noodzakelijk moet worden geacht..." 30. CBP lijkt zijn toestemming dus 
specifiek voor de behoeftes van de zorgverzekeraar te geven. Impliciet is 

dat zij niet doelt op declaraties die door de patiënt zelf worden betaald en 
die niet bij de zorgverzekeraars worden ingediend. Ook op pagina 2 van 

genoemde brief, waarin sprake is van het uitsluiten van "informatie over 
zorgtypen die verband houden met een rechterlijke uitspraak" spreekt 

CBP uitsluitend over "de declaratie aan de verzekeraar" (onderstrepingen 
van ons).  

                                                 
28 Brief CBP 6 december 2006  aan ministerie van VWS,  bijlage,              
http://www.cbpweb.nl/downloads_uit/z2006-00205_2.pdf?refer=true&theme=green  
29 Carolina Lo Galbo, De psychiater en uw privacy (2009), bijlage, 
http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/De-psychiater-en-uw-privacy.htm  
30 Brief CBP 6 december 2006 

http://www.cbpweb.nl/documenten/med_uit_z2006-00205.shtml?refer=true&theme=g%20reen
http://www.cbpweb.nl/downloads_uit/z2006-00205_2.pdf?refer=true&theme=green
http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/De-psychiater-en-uw-privacy.htm
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Wanneer het CBP zich expliciet zou hebben uitgesproken over zorg die 

door de patiënt geheel uit eigen middelen wordt betaald zou zij, naar kan 
worden aangenomen, het standpunt hebben ingenomen dat in dat geval 

psychiatrische informatie op de rekening niet noodzakelijk is. Ook deze 
aanname wordt bevestigd in het voornoemde interview met de voorzitter 

van het CBP. Deze zegt daarin: "Ons advies destijds sloeg niet op de 
zelfbetalers." … "Nu doe ik mijn petje als toezichthouder af en praat ik als 

Jacob Kohnstamm: ik begrijp niet dat de zelfbetaler verplicht 
geregistreerd moet worden".  Hij zucht: "We zijn geen 

burgerrechtenorganisatie die voor het grondrecht opkomt, zo'n organisatie 
heeft Nederland nodig" 31. 

 
Men kan redeneren dat, indien het CBP de toestemming niet expliciet gaf 

voor zelfbetaalde zorg, zij dus ook niet expliciet heeft vastgesteld of bij 
die zelfbetaalde zorg wordt voldaan aan het wettelijk vereiste 

noodzakelijkheidcriterium. Het is dus goed mogelijk dat het CBP bij 

nieuwe toetsing daarvan zou concluderen dat, in het geval van 
zelfbetalende patiënten, het medisch beroepsgeheim en het recht op 

privacy zwaarder wegen dan de noodzaak om diagnostische informatie op 
de declaratie te vermelden.  

Een der ondertekenaars (KM) heeft bij het CBP navraag gedaan of het CBP 
in zijn brief van 8 december 2006 met "diagnose-informatie op de 

rekening" uitsluitend doelde op bij ziektekostenverzekeraars declarabele 
rekeningen en dus niet op rekeningen die door patiënten zelf of door 

derden buiten de ziektekostenverzekeraars worden vergoed. Mr. J. Vlug 
berichtte per brief d.d. 29 oktober 2008 kenmerk z208-1302 namens het 

CBP: "Dit onderscheid is in dit dossier destijds niet aangebracht, waardoor 
het CBP uw vraag niet kan beantwoorden. Overigens meent het CBP dat 

deze brief voldoende aanknopingspunten bevat voor een passende 
interpretatie op dit punt" 32. 

 
NZa wijkt in BoB11 echter niet van haar reeds in BoB8 genomen besluit, 

ook niet ten aanzien van zelfbetalende patiënten. Zij onderschrijft in 
BoB11 het oordeel van het CBb (in 2.4.4.6) dat bij patiënten die de nota 

zelf betalen het belang van diagnose informatie voor de zorgverzekeraar 
ontbreekt, maar komt niettemin tot dezelfde conclusie als vóór de 

uitspraak van het CBb: "de NZa is van oordeel dat de medische privacy en 
het medisch beroepsgeheim [ook bij zelfbetalers, KM] niet nopen tot het 

schrappen van de verplichting diagnose-informatie op de nota te 
vermelden"(BoB11 p. 22). 

 

Het is opvallend dat NZa tot deze conclusie komt. Immers het CBb 
oordeelde dat NZa in BoB8 niet duidelijk heeft kunnen maken "[w]elk 

ander belang bij deze categorie patiënten is gediend bij vermelding van 
diagnose-informatie op de declaratie, indien de patiënt daar zelf geen prijs 
                                                 
31 Carolina Lo Galbo, ibid. 
32 Brief CBP d.d. 29 oktober 2008 aan K. Mengelberg, bijlage, 
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/CBP291008%20met%20bijlagen.pdf   

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/CBP291008%20met%20bijlagen.pdf
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op stelt…"(2.4.4.6). Tevens gaat NZa hier voorbij aan de overweging van 

het CBb (in 2.4.4.6) dat "aan deze vermelding voor deze patiënten wel 

nadelen verbonden [zijn], onder meer vanwege het risico dat de 
informatie … buiten hun wil onder ogen van derden komt". Het is van 

belang te beseffen dat er veel omstandigheden zijn die tot dit laatste 
kunnen leiden. De declaratie met diagnose kan in de financiële 

administratie van patiënt en behandelaar belanden, en zo aan derden, 
waaronder de fiscus, bekend worden. Dit geldt ook wanneer patiënten de 

declaratie niet aan verzekeraars presenteren maar wel door derden 
(bijvoorbeeld ouders, werkgevers, PUR-SVB bij oorlogsvervolgden) laten 

betalen.  
 

Ten slotte miskent NZa dat de Wbp (in art. 16) de verwerking van 
persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid verbiedt, tenzij aan 

specifieke voorwaarden in de wet genoemd, die dit "noodzakelijk" maken, 
wordt voldaan. Het is niet verdedigbaar dat, in geval van zelfbetalende 

patiënten, diagnosevermelding op de declaratie "noodzakelijk" zou zijn. 

Het is om deze reden evenmin verdedigbaar diagnosevermelding op de 
declaratie zelfs tegen de wens van de patiënt verplicht te stellen. 
 

4.7 
Samenvattend: NZa blijkt wederom van mening dat haar verplichting om 

in alle gevallen het beroepsgeheim en privacy van patiënten te 
doorbreken gerechtvaardigd is.   
 

Het valt echter te bezien of NZa daar gelijk in heeft. Zoals we reeds zagen 
overwoog het CBb in zijn uitspraak van 2010 over BOB8 dat "het 

verstrekken aan zorgverzekeraars van diagnose-informatie over 
individuele patiënten inbreuk maakt op de medische privacy van deze 

patiënten". De bezwaren die "vanuit het perspectief van de patiënt, de 
behandeling en het beroepsgeheim van de behandelaar zijn verbonden 

aan het doorgeven van dergelijke informatie aan derden die niet bij de 
behandeling zijn betrokken" acht het CBb "zwaarwegend". Het gaat 

immers "om diagnoses die de kern van het privé-leven van de betrokken 

persoon raken, zodat informatie hierover zeer privacygevoelig is". Het CBb 
stelt vast dat "vertrouwelijkheid en geheimhouding bij de behandeling van 

psychische klachten van groot belang zijn", en dat "[h]et kunnen 
waarborgen daarvan" een "zelfstandig … in aanmerking te nemen belang" 

is (2.4.4.3).  
  

Het CBb oordeelde dat NZa voor wat betreft "de belangenafweging die ten 

grondslag heeft gelegen aan de invoering van de verplichting om 
diagnose-informatie op declaraties te vermelden en aan zorgverzekeraars 

te verstrekken, onvolledig is geweest …" en dat  "… het bestreden besluit 
niet zorgvuldig voorbereid en ontoereikend gemotiveerd" was (uitspraak 

CBb 2.4.4.7). 
 

Volgens de analyse van de uitspraak van het CBb door prof. mr. T.M. 
Schalken is het "duidelijk dat het College daarmee tot uitdrukking wil 
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brengen dat het medisch privacybelang van een zodanig gewicht is dat 

een inbreuk daarop slechts op grond van andere zwaarder wegende 

belangen is toegestaan en wel onder de voorwaarde dat de voorrang van 
die andere belangen goed gemotiveerd aannemelijk dient te worden 

gemaakt …" 33. 

Wanneer men die gedachtegang voortzet zou dat impliceren dat, wanneer 

BoB8 volgens het CBb onvoldoende onderbouwing gaf aan de inbreuk op 
de privacy van de patiënt, de legitimatie om dat toch te doen zou moeten 

voortkomen uit nieuwe dwingende en overtuigende argumenten in BoB11 

5. BOB11 IN HET LICHT VAN DE UITSPRAAK VAN HET CBB EN BOB8  
 

Het CBb heeft zijn onderzoek in de bodemprocedure afgerond bij sluiting 

van de zitting op 23 maart 2010. Dit betekent dat feiten en argumenten 
die tot dat moment door partijen naar voren waren gebracht  in de 

beslissing van het CBb zijn vervat. Het CBb vernietigde BoB8. Dit betekent 
dat BoB11 in vergelijking met BoB8 substantiële nova zou moeten 

bevatten. Hieronder zullen wij nagaan of dat zo is.  
 

NZa stelt in BoB11 dat "het gebruik en de verwerking van medische 

persoonsgegevens, waaronder diagnose-informatie" door "aanpassingen 
op het gebied van wet- en regelgeving" (a) van een "bredere juridische 

basis" is voorzien en (b) met "nog meer waarborgen" zou zijn omgeven 
(BOB11 p.19). Ook de doelen die met het DBC-systeem en de verplichte 

diagnose informatieverstrekking zijn gemoeid worden nader omschreven. 
Wij zullen deze hieronder bespreken. 

 
5.1 

Bredere juridische basis  
NZa wijst er op dat de Regeling zorgverzekering 34 per 30 juni 2010 een 

wijziging 35 heeft ondergaan en stelt dat daardoor "de medische privacy 

van de patiënt verder wordt gewaarborgd" (BoB11 p. 18).  
 

Commentaar: De Wijziging is evenals de Regeling Zorgverzekering een 
ministeriële regeling op basis van Art. 87, 6 Zvw. De Wijziging ziet toe op 

rechten en plichten van zorgverzekeraars en zorgverleners bij materiële 
controle. Voorheen bestond daartoe het Protocol materiële controle in het 

Addendum Zorgverzekeraars bij de Gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen 36. Deze interne regelgeving van 

zorgverzekeraars was goedgekeurd door het College Bescherming 
Persoonsgegevens, echter de goedkeuring was op 5 februari 2008 

                                                 
33 T.M. Schalken (2010), noot bij BN3056, Gezondheidszorg Jurisprudentie 2010, afl. 3, pp. 838-840, bijlage.  
34 http://www.st-ab.nl/wetzvwor1rz.htm 
35Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende 
wijziging van de Regeling zorgverzekering met het oog op materiële controle door zorgverzekeraar. 
(onderstreping van ons, KM), https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-10581.html 
36

http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20060427_addendum_zv.aspx 

http://www.st-ab.nl/wetzvwor1rz.htm
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-10581.html
http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20060427_addendum_zv.aspx
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verlopen. Materiële controle was vanaf dat moment door het CBP in strijd 
met de wet verklaard en dus verboden 37.  

De Wijziging van de Regeling Zorgverzekering heft dit verbod weer op en 

verplicht zorgverleners tot medewerking. In afwachting van een nieuwe 
goedkeuring  door het CBP van de nieuwe Gedragscode was daaraan 
kennelijk behoefte. Deze Gedragscode ligt "thans" 38 ter beoordeling voor 

bij het CBP, zoals NZa schrijft (BoB11 p. 19). 

 
De Regeling Zorgverzekering  ziet na de Wijziging toe op procedures bij de 

verwerking van medische persoonsgegevens in het kader van materiële 
controle, waaronder (in speciale gevallen) dossierinzage. Dit laatste dient 

onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur te geschieden, zo 
schrijft de Wijziging voor. Hoewel de privacy van de patiënt daarmee 

wordt gediend is het van belang te beseffen dat de Wijziging primair 
betrekking heeft op materiële controle en niet op de in deze procedure 

betwiste verplichting om de diagnose structureel te vermelden op de 
rekening van alle patiënten 39.   

De Wijziging Regeling Zorgverzekering bestrijkt dus een ander domein 

van de medische informationele privacy dan de bestreden verplichte 

diagnosevermelding. Medewerkers van ziektekostenverzekeraars kunnen 
ook na de Wijziging kennisnemen van de diagnostiek op de rekening. Dat 

deze medewerkers zich aan een geheimhoudingsplicht dienen te houden 
was reeds door bestaande wet- en regelgeving bepaald, zoals door NZa 

zowel in Bob8 als in BoB11 naar voren is gebracht. Op de relatieve waarde 
van deze geheimhoudingsplicht in relatie tot het medisch beroepsgeheim 

komen wij (onder 5.4 c.) terug.   
In tegenstelling tot hetgeen NZa stelt moeten wij concluderen dat de 

Regeling Zorgverzekering  geen "bredere juridische basis" schept, en met 
betrekking tot de medische privacy niet  "nog meer waarborgen" biedt.  

De Wijziging vormt met betrekking tot de bestreden verplichting diagnose 
op declaratie te vermelden geen substantieel novum.  

 
5.2 

Overige regelgeving, verdere "waarborgen". 

In het kader van haar stelling dat het verwerken van medische gegevens 
met "nog meer waarborgen" zou zijn omgeven wijst  NZa tevens op een 

nieuw protocol, de Uniforme Maatregel Afhandeling Declaraties  van 
Zorgverzekeraars Nederland  (BoB11 p.19) 40. De Uniforme Maatregel 

(UM) is in reactie op de uitspraak van het CBb tot stand gekomen en 

houdt een geformaliseerde norm in voor alle lidorganisaties van 

                                                 
37CBP, Controle in medische dossiers door zorgverzekeraars momenteel in strijd met de wet, 19 februari 2008 
http://www.cbpweb.nl/Pages/med_20080219_contr_medische_dossiers.aspx 
38 Te weten op 8 april 2011 
39  De Wijziging geldt overigens evenzeer voor eerstelijns zorg (bijvoorbeeld huisartsenzorg en 
eerstelijnspsychologische zorg) waar niet in DBC's wordt gedeclareerd en geen diagnostiek op de rekening 
staat. 
40 Zorgverzekeraars Nederland,  UM Privacy Afhandeling Declaraties,  15 oktober 2010, bijlage, 
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/UM%20Privacy%20Afhandeling%20Declaraties%20ZN.pd
f  

http://www.cbpweb.nl/Pages/med_20080219_contr_medische_dossiers.aspx
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/UM%20Privacy%20Afhandeling%20Declaraties%20ZN.pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/UM%20Privacy%20Afhandeling%20Declaraties%20ZN.pdf
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Zorgverzekeraars Nederland. Zij verwijst naar bestaande wet- en 

regelgeving en naar de Gedragscode en bevat als zodanig geen nieuws. 

NZa vestigt de aandacht op de in de UM beschreven omstandigheid dat 
ongeveer "95%" der declaraties geheel geautomatiseerd en zonder 

tussenkomst van medewerkers van zorgverzekeraars zou plaatsvinden en 
dat daardoor slechts een deel van de declaraties  onder ogen van 

medewerkers zou komen.  
 

Commentaar: Anders dan NZa stelt heeft de UM slechts een beperkte 
betekenis voor de vermelding van diagnose op declaraties. Een onbekend 

deel van de declaraties zal immers desondanks door medewerkers worden 
gezien. De declaraties, en daarmee diagnostische gegevens, worden 

desondanks door zorgverzekeraars elektronisch opgeslagen. Een 
onbekend aantal medewerkers, dat niet aan medisch beroepsgeheim is 

gebonden, zal via toegang tot de betreffende database van diagnostiek 
van verzekerden kennis kunnen nemen.  

 

De UM behandelt de "geheimhouding medewerkers", en wijst op sancties 
bij niet naleven van de geheimhoudingsplicht. Dit is niets nieuws. Zowel 

op grond van bestaande wet- en regelgeving als van interne regelgeving 
bij zorgverzekeraars is het aan medewerkers van oudsher verboden hun 

geheimhoudingsplicht te schenden. Dit laatste is ook steeds door NZa 
naar voren gebracht. Het blijft echter de vraag of de "onbepaalde en 

mogelijk grote … groep medewerkers van de zorgverzekeraar voor wie 
geen medisch beroepsgeheim geldt en die niet onder de werking van het 

medisch tuchtrecht vallen" (CBb 2.4.4.4) ook altijd aan die 
geheimhoudingsplicht zal kunnen voldoen. Wij komen daar bij nadere 

bespreking van het medisch beroepsgeheim (onder 5.4 c.) op terug.   
 

Wij moeten concluderen dat de Uniforme Maatregel hoogstens een 
kwantitatieve maar geen kwalitatieve wijziging in de situatie met de 

verplichte diagnosevermelding op rekening brengt. De UM vormt met 

betrekking tot de verplichting diagnose op declaratie te vermelden geen 
substantieel novum.  

 
5.3 

Doelen. 
NZa stelt dat zij "in de onderhavige procedure (nader) toegelicht [heeft] 

welke doelen zijn gediend met de verplichting om diagnose-informatie op 
de declaratie te vermelden en aan de zorgverzekeraars te verstrekken" 

(BoB11 p.14 e.v.). Zij heeft deze doelen welke in BoB8 slechts impliciet 
waren in BoB11 geëxpliciteerd. Wij zullen hierna enige van die doelen 

bespreken en becommentariëren.  
 

NZa wijst er op dat "Zorgverzekeraars dienen te beschikken over inzicht in 
de kosten van zorgprestaties…" (BoB11 p.14). 

Commentaar: NZa heeft conform art. 56 Wmg  de bevoegdheid om 

zorgprestaties in prestatieomschrijvingen vast te leggen. Zij zou ook 
prestatieomschrijvingen kunnen vastleggen die geen diagnostiek op de 
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rekening impliceren, bijvoorbeeld op basis van behandeltijd (vergelijk 4.4 

hierboven). Ook dan beschikken zorgverzekeraars over inzicht in de 

kosten van zorgprestaties. Het is overigens opmerkelijk dat NZa in het 
Consultatiedocument Verbetering werking DBC-systeem (op p. 18) stelt 

dat "de diagnose … een beperkte voorspellende waarde voor de kosten 
[heeft]" 41. Voor het hier gestelde doel, inzicht in de kosten van 

zorgprestaties, heeft het vermelden van diagnostiek op de rekening dus 

slechts beperkte waarde.   
 

NZa vervolgt met te stellen dat zij "… het verstrekken van diagnose-
informatie aan de zorgverzekeraars niet alleen noodzakelijk voor de 

uitoefening van hun zorginkooptaak, maar ook voor een adequate 

uitoefening van hun (formele en materiële) controletaak [acht]" (BoB11 
p.15). 

Commentaar: Ook deze taken zouden kunnen worden uitgevoerd binnen 
een systematiek waarin geen diagnose op de declaratie vermeld staat.  

 
Het is in dit verband van belang te weten dat de heer M.J.W. Bontje, lid 

Raad van Bestuur van zorgverzekeraar UVIT en in eerdere functie 
werkzaam bij Zorgverzekeraars Nederland (en als zodanig betrokken bij 

de totstandkoming van DBC's in de ggz), op 7 januari 2009 het volgende 
schreef: "Voor wat betreft de individuele zorgaanbieder heeft de DBC-

declaratie voor de zorgverzekeraar geen meerwaarde ten opzichte van de 
oude systematiek.  Datzelfde geldt voor de patiënt/verzekerde.  

De effectiviteit van behandeling is via de patiënt/verzekerde eenvoudig te 
verifiëren zonder daarbij over diagnose informatie te hoeven beschikken.  

Bij de totstandkoming van de GGZ-DBC’s hebben de zorgverzekeraars zich 

ook op dit standpunt gesteld. Echter vanuit  de GGZ-instellingen is 
vanwege uniformiteit hiervoor gekozen" 42. 

 

NZa wijst er tevens op dat "De patiënt … er recht op [heeft] te weten 
welke kosten zijn verbonden aan de zorg die de zorgaanbieder heeft 

geleverd" (BoB11 p.14).  
Commentaar: Dit is vanzelfsprekend maar heeft met diagnosevermelding 

op rekening niets te maken. In de praktijk van de vrijgevestigde 
psychiater en psychotherapeut weet de patiënt precies welke zorg is 

geleverd en hoe lang deze heeft geduurd. Hij of zij was immers zelf 
aanwezig. Diagnosevermelding op rekening is in dit verband niet 

noodzakelijk. 

 
NZa wijst ten slotte ook nog op belang van consumenten: "NZa heeft 

voorts in het algemeen consumentenbelang meegewogen dat in het 
maatschappelijk verkeer gebruikelijk is op de nota te vermelden voor 

welke prestaties kosten in rekening zijn gebracht" (BoB11 p.23). 

                                                 
41http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Consultatiedocument%20NZa%20_Verbetering_werkin
g_DBC-systeem%20.pdf  
42

 M.J.W. Bontje, Standpunt Univé-VGZ-IZA-Trias met betrekking tot de DBC-systematiek in de GGZ en in het 

bijzonder de privacy aspecten daarvan, 7 januari 2009, bijlage, 
http://www.devrijepsych.nl/?pagina=UVIT&id=261  

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Consultatiedocument%20NZa%20_Verbetering_werking_DBC-systeem%20.pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Consultatiedocument%20NZa%20_Verbetering_werking_DBC-systeem%20.pdf
http://www.devrijepsych.nl/?pagina=UVIT&id=261
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Commentaar: Zoals hierboven reeds is vastgesteld kan dit goede gebruik 

ook worden voortgezet wanneer de consument een rekening zonder 

diagnoseaanduiding ontvangt. Door de patiënt de vrijheid te ontnemen om 
zelf te bepalen wat er op zijn rekening staat wordt het 

consumentenbelang juist geschaad.  
 

5.4 
Inbreuk op de privacy. 

NZa erkent dat sprake is van "inmenging in de privé-sfeer van de patiënt" 
(BoB11 p.10) en verplichte "doorbreking van het beroepsgeheim" (BoB11 

p.23) maar lijkt de ernst en de gevolgen daarvan sterk te onderschatten: 
 

a."Beperkte informatie"  
NZa stelt dat slechts beperkte informatie moet worden verschaft: "De 

diagnose informatie die op de declaratie wordt vermeld, beperkt zich tot 
een indeling in één van … 14 hoofdgroepen. De zorgverzekeraars kunnen 

alleen kennis nemen van de betreffende hoofddiagnosegroep" (BoB11 

p.14). 
Commentaar: NZa meldt niet dat de veertien hoofdgroepen als volgt op 

de rekening moeten worden gespecificeerd: 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.  
De bekendmaking van deze classificaties schendt de privacy van de 

patiënt in hoge mate.  
 

b. "Instrumentele karakter van vertrouwelijkheid" 

NZa stelt: "NZa heeft begrip voor het … instrumentele karakter van de 
vertrouwelijkheid van een behandeling in de GGZ, maar zoals hiervoor 

uiteengezet bevat een declaratie alleen diagnose-informatie op 
hoofdgroepniveau … details over het persoonlijke leven die de patiënt 

tijdens de behandeling aan de psychiater toevertrouwt, die mogelijk 
schaamtevol en daarmee privacygevoelig zijn … maken geen deel uit van 

de diagnose-informatie die door een zorgaanbieder aan een 
zorgverzekeraar dient te worden vertrekt. De NZa is dan ook van mening 

dat het vermelden van de DBC-prestatiecode op de declaratie niet in de 
weg staat aan het door bezwaarmakers gestelde instrumentele karakter 

van de medische privacy" (BoB11 p.21). 
Commentaar: NZa miskent de principiële betekenis die patiënten 

toekennen aan het buiten de psychotherapeutische beslotenheid brengen 
van de hierboven gespecificeerde diagnoses. Als gevolg hiervan kunnen 

patiënten essentiële informatie uit de behandeling weghouden of zelfs 

geheel van behandeling afzien. Niet alleen de effectiviteit maar ook de 
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toegankelijkheid van de zorg worden daardoor aangetast. In hoofdstuk 7 

komen wij hierop terug.  

 
c. Betekenis van medisch beroepsgeheim 

NZa relativeert de waarde en het belang van het medisch beroepsgeheim: 
"Naar het oordeel van de NZa valt overigens niet op voorhand in te zien 

waarom het medisch beroepsgeheim meer privacywaarborgen zou bieden 
dan de wettelijke geheimhoudingsplicht die op de medewerkers van de 

zorgverzekeraar rust" (BoB11 p.20). 
 

Commentaar: De stelling van NZa is onjuist. In de eerste plaats heeft een 
arts bij begin van zijn beroepsleven een artseneed 43 afgelegd. In die eed 

belooft hij niet alleen dat hij geheim zal houden wat hem is toevertrouwd, 
maar ook dat hij de patiënt geen schade zal doen, en dat hij het belang 

van de patiënt voorop zal stellen. De positie van de arts ten opzichte van 
de patiënt is daardoor wezenlijk anders dan die van medewerkers van een 

verzekeraar. Een arts behoort zich bij zijn beslissingen door niets anders 
te laten leiden dan door de gezondheidssituatie en het belang van de 

individuele patiënt. Via zijn eed is hij onlosmakelijk met dat belang 
verbonden. Een medewerker van een verzekeraar daarentegen dient ook 

het belang van het bedrijf waar hij of zij voor werkt. Het is niet altijd 
gemakkelijk zich aan een geheimhoudingsplicht te houden. Een arts is 

daar vanaf zijn of haar opleiding op getraind. Professionele discretie is een 
dagelijkse gewoonte. De arts kent de patiënten om wie het 

gaat persoonlijk. De verzekeringsmedewerker meestal niet. Artsen zijn 
van oudsher geheimdragers. Bij schending van het beroepsgeheim kunnen 

zij tuchtrechtelijk worden aangeklaagd en gesanctioneerd. In laatste 

instantie kan zelfs de bevoegdheid worden ontnomen. Het is evident dat 
dit extra privacywaarborgen biedt.  

  
Het is belangrijk te beseffen welke doelen de zwijgplicht van artsen dient. 

Duijst-Heesters (2005) vat die als volgt samen: "Het medisch 
beroepsgeheim dient een tweeledig belang, namelijk de privacy van de 

patiënt en het vertrouwen dat een ieder mag hebben dat elke medisch 
hulpverlener zal zwijgen over hetgeen hem bekend is geworden. Met dit 

laatste belang wordt de toegankelijkheid van de zorg gediend ….Het 
privacybelang ziet op het individu [toe] en is aan een persoon gebonden 

…Het vertrouwen in de medische hulpverlener (en het belang van de 
toegankelijkheid van de zorg) is een collectief belang, een 

maatschappelijk belang dat bescherming verdient, een belang dat mede 
de orde in de maatschappij bepaalt" 44.  

  
De maatschappelijke functie van het beroepsgeheim wordt mede via het 

daaraan verbonden verschoningsrecht in rechte erkend. Uit jurisprudentie 

                                                 
43 Nederlandse artseneed, (2003), KNMG e.a.  
http://web.archive.org/web/20061208103301/http:/knmg.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_100_TICH_R1
290401169290340  
44

 Dr W.L.J.M. Duijst-Heesters (2005):  Boeven in het ziekenhuis, een juridische beschouwing over de verhouding 

tussen het medisch beroepsgeheim en de opsporing van strafbare feiten, p. 26.  

http://web.archive.org/web/20061208103301/http:/knmg.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_100_TICH_R1290401169290340
http://web.archive.org/web/20061208103301/http:/knmg.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_100_TICH_R1290401169290340
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van de Hoge Raad komt niet alleen het individuele belang van de patiënt 

maar vooral ook "het maatschappelijk belang dat een ieder zich vrijelijk 

en zonder vrees voor openbaarmaking van het toevertrouwde om bijstand 
en advies tot de verschoningsgerechtigde moet kunnen wenden" 45 46 naar 

voren als doel en grondslag van het medisch beroepsgeheim c.q. 

verschoningsrecht. Dit verschoningsrecht van (o.m.) artsen is niet 
absoluut maar kan slechts door "zeer uitzonderlijke omstandigheden" 47 

worden doorbroken.    
  

d. Gelijkschakeling met somatische zorg. 
NZa ontkent impliciet het bijzondere belang van privacy in de ggz. Zij 

bepleit: "[G]elijkschakeling met de DBC-systematiek in de somatische 
zorg, omdat een afzonderlijk systeem voor GGZ-zorg onnodig en 

onterecht stigmatiserend is. In dat verband merkt de NZa op dat ook het 
beroepsgeheim van GGZ-zorgaanbieders niet anders is dan dat van 

zorgaanbieders in de somatische zorg" (BoB11 p.21). 
Commentaar: NZa miskent dat psychiatrische diagnoses feitelijk 

stigmatiserend kunnen zijn en/of als zodanig kunnen worden beleefd. In 
de onderhavige procedure is bovendien de diagnosevermelding op ggz-

declaraties aan de orde, en niet op declaraties van de somatische 
collega's. Wij ontkennen niet dat sommige somatische diagnoses evenzeer 

stigmatiserend kunnen zijn. 
 

e. Geen privacydoorbreking bij zelfbetalende patiënten. 

NZa stelt dat "… de keuze van de patiënt om de declaratie van de 
zorgaanbieder voor eigen rekening te nemen diens belang bij een 

transparante declaratie onverlet … [laat]". NZa stelt verder: "Indien de 
patiënt er voor kiest de behandeling zelf te betalen en niet te declareren 

aan de zorgverzekeraar, kan de nota rechtstreeks aan de patiënt worden 
gezonden of desgewenst worden overhandigd, waarna de patiënt de 

rekening betaalt aan de behandelaar. Een schending van het 
beroepsgeheim of de medische privacy doet zich in dat geval niet voor, 

omdat de medische gegevens tussen de patiënt en de behandelaar blijven 
en zonder medewerking van de patiënt zelf, niet ter kennis komen van 

derden. Evenmin staat dit in de weg aan de voor het welslagen van de 
behandeling noodzakelijke vertrouwelijkheid tussen patiënt en 

behandelaar" (BoB11 p. 22). 
 

Commentaar: Een declaratie voor zelfbetalende patiënten waarop de 

kalenderdata en de duur van de zittingen vermeld worden maar waarop 
geen diagnoseaanduiding staat is reeds "transparant", in tegenstelling tot 

wat NZa suggereert. NZa miskent verder de overweging van het CBb (in 
2.4.4.6) welke luidt: "Anderzijds zijn aan deze vermelding voor deze 

patiënten wel nadelen verbonden, onder meer vanwege het risico dat de 
informatie … buiten hun wil onder ogen van derden komt". De 

vertrouwelijkheid binnen de relatie tussen behandelaar en patiënt wordt 
                                                 
45 BD7817, Hoge Raad , 07/11578 B,   http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BD7817  
46 BG5979, Hoge Raad , 07/11808 B,  http://zoeken.rech tspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BG5979   
47 BD7817, Hoge Raad , 07/11578 B 

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BD7817
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wel degelijk geschaad wanneer de behandelaar gedwongen wordt om 

tegen de wil van de patiënt de diagnose op de rekening te vermelden. NZa 

miskent hier bovendien dat ook bij zelfbetalende patiënten diagnostische 
informatie aan DIS moet worden aangeleverd. Ook in dit opzicht bestaat 

immers geen uitzondering voor zelfbetalende patiënten. In tegenstelling 
tot wat NZa stelt vormt diagnosevermelding op rekening ook voor 

zelfbetalers een privacy probleem.  
 

5.5 
Bespreking. 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in zijn uitspraak van 
2010 over BoB8 drie belangen gewogen: (1) de noodzaak van 

beschikbaarheid van diagnose-informatie op de declaratie voor 
zorgverzekeraars, (2) de medische privacy van patiënten in de ggz en (3) 

het kunnen waarborgen van vertrouwelijkheid en geheimhouding bij de 
behandeling van psychische klachten door behandelaars. Het CBb vond 

het belang van privacy "zwaarwegend" en besloot de verplichting om 

diagnoses op declaraties te vermelden voorlopig te schorsen.  
 

Wanneer men BoB11 en BoB8 met elkaar vergelijkt valt op dat deze 
slechts oppervlakkig van elkaar verschillen. NZa heeft zich in BoB11 

weliswaar moeite getroost om een aantal zaken opnieuw te onderzoeken 
en haar conclusies uitvoeriger te documenteren maar op het gebied van 

privacy is fundamenteel niets veranderd. NZa heeft haar eerdere 
regelgeving volledig intact gelaten. Hooguit heeft zij enerzijds in haar 

argumentatie een groter gewicht toegekend aan de belangen van 
zorgverzekeraars, en anderzijds de gevolgen van haar regelgeving voor de 

privacy van patiënten en voor het beroepsgeheim van behandelaren 
minder gewicht toegekend.  

 
De "bredere juridische basis", de "extra waarborgen", en de nader  

omschreven doelen blijken bij nadere beschouwing weinig nieuws te 

bevatten. Voor zover zij daadwerkelijk nieuw zijn is het effect er van te 
gering om op grond daarvan het hernieuwd verplicht stellen van het 

vermelden van de diagnose op rekening  te rechtvaardigen. BoB11 bevat, 
in vergelijking met BoB8, geen substantiële nova.  

 
De NZa heeft in BoB11 het belang van de privacy van de patiënt opnieuw 

ondergeschikt gemaakt aan andere belangen. 
 

6. HOE DBC’S FUNCTIONEREN. 

 
Het is op dit punt zinvol om uit te leggen hoe de door NZa verplicht 

gestelde DBC's functioneren.  
  

De DBC-systematiek kent drie fasen, namelijk registratie door de 
behandelaar, aanlevering daarvan aan DIS en declaratie.  

 

De behandelaar moet een vijf-assig psychiatrisch profiel registreren.  
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Dit bestaat uit:  

het psychiatrische toestandsbeeld (bijvoorbeeld schizofrenie of seksuele 

dysfunctie),  
de aanwezigheid van persoonlijkheidsproblematiek (bijvoorbeeld 

narcistische persoonlijkheidsstoornis),  
de lichamelijke aandoeningen,  

de aard van maatschappelijke problematiek (gezinsproblemen of 
problemen met justitie) en een inschatting van het niveau van 

functioneren op een schaal van nul tot honderd.  
 

Verder moeten de kalenderdata van alle behandelcontacten, ook 
telefonische en per e-mail, worden ingevoerd. 

 
Na afsluiting van de behandeling moet de behandelaar de DBC-registratie 

naar het DIS sturen. De naam van de patiënt wordt vervangen door een 
pseudoniem waarbij postcodecijfers, geslacht en geboortejaar herkenbaar 

blijven. De identiteit van de behandelaar blijft in de registratie vermeld.  

De registraties worden door DIS opgeslagen, verwerkt, en onder 
rechthebbenden verspreid. Ook de behandelaar ontvangt een 

gecontroleerde DBC-registratie retour; hij koppelt deze weer aan de 
patiënt.  

 
Uiteindelijk maakt de behandelaar in de laatste fase de rekening op. Hij 

verzendt deze naar de ziektekostenverzekeraar of naar de patiënt. Op de 
rekening moet de hoofddiagnose staan. Deze bevat aanduidingen als 

"angststoornis", "bipolaire stoornis", "schizofrenie" en dergelijke, zoals 
bovenstaand uiteengezet.  

 
Samenvattend: DBC-registraties bevatten uitgebreide psychiatrische 

gegevens over de patiënt die erg privacygevoelig zijn.  
 

De DBC-systematiek botst op verschillende manieren met het wezen van 

onze professie.  
 

7.HET BELANG VAN PRIVACY 
 

Het beroepsgeheim van de arts lijkt vanzelfsprekend. Iedereen moet, 
onder elke omstandigheid, openhartig en vertrouwelijk met de dokter 

kunnen spreken. Daarom zwijgt hij naar buiten toe. Dit geldt voor alle 
artsen, maar psychiaters en psychotherapeuten hebben een extra reden 

om te zwijgen. Onze zwijgplicht is, anders dan veelal bij somatische 
zorggevers, een essentieel onderdeel van ons therapeutisch arsenaal.  

 
Wij kunnen onze patiënten alleen maar behandelen als zij ons toegang tot 

hun innerlijk leven geven. In de loop van een behandeling komen 
levensgeheimen en schaamtevolle aangelegenheden ter sprake. Onze 

garantie van absolute discretie is hierbij onmisbaar. Aantasting van de 

beslotenheid van de therapeutische relatie schaadt op fundamenteel 
niveau de kwaliteit van de behandeling en maakt deze deels zelfs 
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onmogelijk. Aan de patiënt moet de garantie gegeven kunnen worden dat 

in reguliere gevallen buiten zijn expliciete toestemming geen enkele 

informatie over hem of haar de spreekkamer verlaat. Behoudens extreme 
noodsituaties. Wat dit laatste betreft kan slechts worden gedacht aan 

(levens)gevaar voor de patiënt of derden, zoals (kinder)mishandeling.  
 

Onze zwijgplicht is zo essentieel dat de American Psychoanalytic 
Association schrijft: "…All information about the specifics of a patient’s life 

is confidential, including the name of the patient and the fact of 
treatment. The psychoanalyst should resist disclosing confidential 

information to the full extent permitted by law. Furthermore, it is ethical … 
for a psychoanalyst to refuse legal, civil or administrative demands for 

such confidential information … and accept instead the legal consequences 
of such refusal…" 48. De Association roept behandelaren dus bijna op om 

de wet te overtreden. Dit gaat ver en willen wij hier niet bepleiten maar 
het geeft goed aan hoe in ons vak over vertrouwelijkheid wordt gedacht.  

 
Ook de British Psychoanalytic Council onderstreept dit: " … confidentiality 

[is] absolutely central to … psychotherapy …, without which the existence 
of … available treatments is seriously compromised for all patients… " 49, 

aldus de Council.  

 
In Nederland benadrukken beroepsverenigingen eveneens het belang van 

de privacy van de patiënt. De Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse 

schrijft in een verklaring: "… De verplichting tot het aanleveren van DBC-
patiëntengegevens aan derden, zoals het DIS en aan 

verzekeringsadministraties staat op gespannen voet met het 
beroepsgeheim… " 50. De Nederlandse PsychoAnalytische Groep schrijft 

dat: "… in de huidige administratieve verwerking van de vergoeding van 

ziektekosten de privacy van de patiënt niet voldoende is gewaarborgd… " 
51. 

 
Schending van patiëntenprivacy is vaak geheel in tegenspraak met 

hetgeen patiënten in de psychotherapie komen zoeken. S. Cullari 
onderzocht wat cliënten wensen en verwachten van psychotherapie. De 

meest genoemde doelen waren "a feeling of safety and security" en "the 
chance to talk to someone in a safe environment and without fear of 
repercussion" 52. Daarbij is het van belang te beseffen dat vertrouwen niet 

                                                 
48 Principles and Standards of Ethics for Psychoanalysts, American Psychoanalytic Association, 
http://apsa.org/About_APsaA/Ethics_Code.aspx . Zie ook Position Statement on Condifentiality, 
http://apsa.org/About_APsaA/Position_Statements/Confidentiality.aspx , Position Statement on Patient 
Control over Computerized Records, in 
http://apsa.org/About_APsaA/Position_Statements/Patient_Control_over_Computerized_Records.aspx  
49Statement on confidentiality,  http://www.psychoanalytic-
council.org/docs/Statement_on_Confidentiality.pdf  
50  http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/DBC%20protest%20nvpa%20mrt%202010%20(2).pdf  
51 http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/NPAG%20verkl%20090310.pdf  
52 S. Cullari, The client’s perspective of psychotherapy, 2001, geciteerd in: Michael B. Donner, Leon VandeCreek, 
John C. Gonsiorek, Celia B. Fischer, Balancing Confidentiality: Protecting Privacy and Protecting the Public, 
Professional Psychology, 2008, vol.39,no.3, 369-376. 

http://apsa.org/About_APsaA/Ethics_Code.aspx
http://apsa.org/About_APsaA/Position_Statements/Confidentiality.aspx
http://apsa.org/About_APsaA/Position_Statements/Patient_Control_over_Computerized_Records.aspx
http://www.psychoanalytic-council.org/docs/Statement_on_Confidentiality.pdf
http://www.psychoanalytic-council.org/docs/Statement_on_Confidentiality.pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/DBC%20protest%20nvpa%20mrt%202010%20(2).pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/NPAG%20verkl%20090310.pdf
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opgedrongen kan worden. Hoezeer overheidsinstanties en 

zorgverzekeraars ook benadrukken dat zij proberen zorgvuldig met de 

verstrekte gegevens om te gaan, het is uiteindelijk aan de patiënt om te 
bepalen of hij of zij zich daardoor gerustgesteld voelt. Zo niet dan kan 

deze patiënt zich eenvoudigweg niet veilig voelen in de therapie. 
 

Een patiënt die op voorhand de gang van zake binnen de spreekkamer 
niet vertrouwt zal niet alleen essentiële informatie achterhouden voor de 

behandelaar, maar zal in voorkomende gevallen zelfs afzien van 
behandeling. Meerdere onderzoeken bevestigen de correlatie tussen de 

mate van toegezegde "confidentiality" en de mate van "self-disclosure" 
van de patiënt 53.  Nowell and Spruill  ontdekten dat patiënten in geval van 

beperkte vertrouwelijkheid geneigd zijn juist de informatie die zij zelf het 
meest extreem of het meest ernstig vinden, weg te houden uit de 

therapie:  "…subjects in the absolute confidentiality group reported more 
willingness to disclose suicide items  than did those in the limited 
confidentiality group" 54. De verregaande implicaties van deze bevinding 

behoeven geen verdere uitleg.  Ander Amerikaans onderzoek toont aan 
dat ongeveer 1 op de 3 (33%) van mensen die nog niet in therapie zijn 

sterk zou overwegen daarvan af te zien als zij zouden weten dat de 
vertrouwelijkheid wordt geschonden, versus 1 op de 5 (22%) van mensen 
die wel al in therapie zijn 55.   

 

Veel patiënten hebben ernstige bezwaren tegen de DBC-systematiek. Zij 
zijn bereid om de volledige behandeling eventueel zelf te betalen als zij 

maar niet ergens geregistreerd hoeven te worden. Gezien het feit dat ook 
zelfbetalende patiënten onder de regelgeving van NZa vallen, en daarmee 

ook hun diagnostische gegevens verplicht moeten worden aangeleverd 
aan DIS is er voor deze groep geen uitweg. Zij ervaren dat als een 

onrecht. 
 

                                                 
53  K. Woods and J. McNamara, Confidentiality: its effects on interviewee behaviour, Professional psychology 
1980: 5, p. 714-721, bijlage:  
"the present findings …support the conclusion that the promise of confidentiality does make a difference in an 
analogue therapy interview situation in how open individuals are in their disclosures".  
T.G. Kremer and E.L. Gesten, Confidentiality Limits of Managed Care and Clients’ Willingness to Self-Disclose, 
Professional psychology 1998, vol.29,no 6, p. 553-558, bijlage:  
 "Our findings suggest that …clients may react to the typical informational requirements of a managed care 
setting by reducing their actual in-session disclosure significantly more than clients operating under the 
standard limits of therapeutic confidentiality… The impact of managed care requirements on clients’ 
willingness to disclose was quite powerful, indicating that psychologists may be deprived of significant amounts 
of client information due to fears about confidentiality infringements". 
54 D. Nowell and Jean Spruill, If It’s Not Absolutely Confidential, Will Information Be Disclosed ?, Professional 
Psychology,  1993, vol.24, no 3, 367-369, bijlage. 
55 J. Lindenthal en C. Thomas, Psychiatrists, the public and confidentiality,  Journal Nerv.  Ment. Dis. 1982:170,p. 
319-323, bijlage: 
"Patients and non-patients of psychiatrists were then asked, "to what extent did the possibility that a 
psychiatrist might divulge confidential information hold you back from seeking therapy? In response 22.0 per 
cent [17] of the patient group answered either "to a great extent" or "to some extent" …  33.0 per cent [25] 
among the non patient group … responded in a similar fashion". 
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Op één patiëntengroep willen wij in dit verband nader ingaan, namelijk 

vervolgden uit de Tweede Wereldoorlog. Bij hen leeft sterk het besef dat 

registratie van persoonsgegevens misbruikt kan worden. Dit is 
begrijpelijk. Registratie was een essentieel bestanddeel van de 
Jodenvervolging gedurende de Tweede Wereldoorlog 56.  

 
 In reactie op een artikel in Vrij Nederland schreef een patiënt:  

"… Als vervolgde gedurende [de oorlog] … heeft registratie mijn hele 
verdere leven bepaald. Door registratie ontkwam niemand van mijn 

toenmalig in Europa levende familie, op mijzelf na, eraan vermoord te 
worden in concentratiekampen…" 57. Een andere brief van een overlevende 

van de Tweede Wereldoorlog luidt: "…Ik wens … nergens meer met 
kwalificaties geregistreerd te worden". [Ik vraag mijn behandelaar] "niet 

meer en niet minder dan zich te houden aan zijn zwijgplicht: wat 
binnenskamers wordt besproken blijft binnenskamers… " 58.  

 

Ook verschillende organisaties hebben hierover een standpunt ingenomen. 
Zo liet de Stichting Joods Maatschappelijk Werk de minister en de 

staatssecretaris van VWS in april 2009 weten dat de DBC-systematiek bij 

behandelingen van vervolgingsgetraumatiseerden "grote, ongunstige 
gevolgen" zal hebben 59. De Cliëntenraad van de Pensioen- en 

Uitkeringsraad (PUR), uitkeringsorgaan voor vervolgden, schreef aan de 

minister dat bij vervolgden sprake is van "angsten voor vormen van 
registraties en inbreuk op privacy" als gevolg van de DBC-systematiek. De 

PUR verzocht de minister "met klem een uitzondering te maken voor de 
wettelijk erkende oorlogsgetroffenen die de DBC systematiek als 
bedreigend ervaren" 60. De Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945, 

bestaande uit alle Nederlandse organisaties van het voormalig verzet uit 

de Tweede Wereldoorlog, schreef de minister over DBC's: "… Er is 
daardoor sprake van een registratie. De angst voor elke vorm van 

registratie is bij vele oorlogsgetroffenen zeer reëel. Zij hebben immers in 
de Tweede Wereldoorlog ervaren hoe noodlottig dit kan zijn. Zij willen 
nooit meer aan welke registratie dan ook onderworpen worden. …" 61. De 

Stichting verzocht de minister om "heroverweging" van zijn standpunt.  
 

Samenvattend: De uit de DBC-systematiek voortvloeiende 

onontkoombaarheid van de inbreuk op de medische privacy is zowel 
vanuit het perspectief van behandelaren als vanuit dat van de patiënt 

inacceptabel. Zozeer zelfs dat een aantal patiënten om die reden moet 
afzien van een behandeling die zij wel nodig heeft. De verplichte inbreuk 

op de privacy brengt dus niet alleen het recht op privacy van het individu 

                                                 
56 Dr. J. Presser (1965), Ondergang, deel I, p. 55 e.v., 
http://www.dbnl.org/tekst/pres003onde01_01/pres003onde01_01_0006.php  
57 Carolina Lo Galbo (2009), Minister Klink onder vuur, http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-
Samenleving/Minister-Klink-onder-vuur.htm  
58 http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/brief%20aan%20devrijepsych.pdf 
59 http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/09-066%20VWS%20-%201.doc,, bijlage              
60 http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/ClientenraadPUR.pdf,  bijlage              
61 http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/SSV051109.pdf, bijlage              

http://www.dbnl.org/tekst/pres003onde01_01/pres003onde01_01_0006.php
http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Minister-Klink-onder-vuur.htm
http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Minister-Klink-onder-vuur.htm
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/brief%20aan%20devrijepsych.pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/09-066%20VWS%20-%201.doc
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/ClientenraadPUR.pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/SSV051109.pdf
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in het gedrang maar ook het algemene belang van de toegankelijkheid 

van de zorg. De bijzondere groep van oorlogsgetraumatiseerden maakt 

duidelijk dat uitzonderingsmogelijkheden op de verplichting voor 
behandelaren om registraties aan te leveren en voor patiënten om zich te 

laten registreren node worden gemist. Waar een patiënt bij het recent 
gesneuvelde landelijke Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) nog een opt-

out mogelijkheid had is er bij het door NZa in BoB11 opnieuw verplicht 
gestelde DBC registratie- en declaratiesysteem geen ontkomen aan.  
 

 8. PRIVACY, 8 EVRM EN OVERIGE EUROPESE REGELGEVING. 
 

Het belang van privacy, zoals hierboven beschreven, wordt zowel 
nationaal als internationaal wettelijk erkend. In Europa is het recht op de 

eerbiediging van het privéleven ondermeer onderdeel van het Europese 
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM 62) en van het Handvest van 

De Grondrechten van de Europese Unie 63. Daarnaast bestaan er op 

Europees niveau niet alleen regelingen voor het verwerken van 
persoonsgegevens en bewaken van de privacy in het algemeen, zoals 
Richtlijn 95/46/EG 64, maar ook specifieke regels voor het vastleggen en 

verwerken van medische gegevens zoals de Aanbeveling No. R (97) 5 van 
het Comité van ministers van de Raad van Europa 

 
65.  

 
8.1  

Artikel 8 van het EVRM stelt: " - 1. Een ieder heeft recht op respect voor 
zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. - 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is 
toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is 

voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het 
belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het 

economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en 
strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of 

voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen". 

 
Omdat artikel 8 EVRM richting heeft gegeven aan onze nationale wet-  en 

regelgeving over de bescherming van de privésfeer is het interessant te 
zien welke ontwikkeling de Europese jurisprudentie daarover heeft 

doorgemaakt.    
 

E. Dommering (2010) stelt dat het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) het recht op privacy heeft ontwikkeld in de richting van een 

                                                 
62 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-
99F4CB59863C/0/DutchN%C3%A9erlandais.pdf  
63 http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf  
64 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:NL:HTML 
65https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage
=564487&SecMode=1&DocId=560582&Usage=2 
 
 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-99F4CB59863C/0/DutchN%C3%A9erlandais.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-99F4CB59863C/0/DutchN%C3%A9erlandais.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:NL:HTML
https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=564487&SecMode=1&DocId=560582&Usage=2
https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=564487&SecMode=1&DocId=560582&Usage=2
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zelfbeschikkingsrecht waar ook de bescherming van persoonsgegevens bij 
werden betrokken  66.   

 

De zaak S. and Marper/VK uit 2008 (betreffende de opslag van DNA 
gegevens) kan volgens Dommering "als een piketpaaltje in het uitdijende 
zelfbeschikkingsrecht worden gezien" 67. Het Europese Hof overwoog daar 

in dat "private life … a broad term not susceptible to exhaustive definition" 

is.  "It covers the physical and psychological integrity of a person... It can 
therefore embrace multiple aspects of the person's physical and social 

identity … Information about the person's health is an important element 
of private life … Article 8 protects in addition a right to personal 

development, and the right to establish and develop relationships with 
other human beings and the outside world … The mere storing of data 

relating to the private life of an individual amounts to an interference 
within the meaning of Article 8" 68. 

 

Dat medische gegevens onder de bescherming van artikel 8 EVRM vallen 
wordt door diverse uitspraken van het Europese Hof bevestigd 69. Uit de 

overweging van het EHRM in de zaak  Z. v. Finland (1997) valt af te leiden 
dat het vertrouwen in artsen en de toegankelijkheid van de zorg als een 

belangrijke functie van het recht op privacy wordt gezien. Het Hof 
overweegt in deze zaak dat: 

 
 "….  the protection of personal data, not least medical data, is of 

fundamental importance to a person's enjoyment of his or her right to 
respect for private and family life as guaranteed by Article 8 of the 

Convention (art. 8).  Respecting the confidentiality of health data is a vital 
principle in the legal systems of all the Contracting Parties to the 

Convention.  It is crucial not only to respect the sense of privacy of a 

patient but also to preserve his or her confidence in the medical profession 
and in the health services in general. 

Without such protection, those in need of medical assistance may be 
deterred from revealing such information of a personal and intimate 

nature as may be necessary in order to receive appropriate treatment 
and, even, from seeking such assistance, thereby endangering their own 

health and, in the case of transmissible diseases, that of the community 
(…). The domestic law must therefore afford appropriate safeguards to 

prevent any such communication or disclosure of personal health data as 

                                                 
66 RECHT OP PERSOONSGEGEVENS ALS ZELFBESCHIKKINGSRECHT, verschenen in: J.E.J. Prins (red.) 16 miljoen 
BN’ers? Bescherming van persoonsgegevens in het digitale tijdperk, Leiden: Stichting NJCM-Boekerij (47) 2010, 
p. 83-99, zie http://www.ivir.nl/publicaties/dommering/NJCM_bundel_2010.pdf  
67 Ibid. 
68 CASE OF S. AND MARPER v. THE UNITED KINGDOM (Applications nos. 30562/04 and 30566/04) 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=843941&portal=hbkm&source=externa
lbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649  
69 Vergelijk Dr W.L.J.M. Duijst-Heesters (2005):  Boeven in het ziekenhuis, een juridische beschouwing over de 
verhouding tussen het medisch beroepsgeheim en de opsporing van strafbare feiten,  p.29 noot 49. 

http://www.ivir.nl/publicaties/dommering/NJCM_bundel_2010.pdf
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=843941&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=843941&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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may be inconsistent with the guarantees in Article 8 of the Convention …" 
(EHRM 22009/93, 25-02-1997 70).  

 

Het EHRM bevestigt hiermee impliciet het eerder besproken fenomeen, 
dat aantasting van de privacy van een patiënt kan resulteren in het 

verzwijgen van cruciale informatie of zelfs in het totaal vermijden van 
behandeling (vergelijk hoofdstuk 7). Dat medische privacy belangrijk is 

staat daarmee ook in de Europese rechtspraak vast.    
 

8.2 

De vraag die in deze procedure centraal staat is of de inbreuk op de 
medische privacy  en de verplichte doorbreking van het medisch 

beroepsgeheim, die voortvloeien uit de regelgeving van NZa, legitiem zijn 

en voldoen aan de criteria die daarvoor in  zowel de nationale wet- en 
regelgeving als in 8 EVRM zijn geformuleerd.  

 
Mr. Cindy Evers (2008) deed onderzoek naar die vraag. In haar 

onderzoeksrapport "Privacyschending in de geestelijke gezondheidszorg?! 
-Houdt het Diagnose Behandel combinatie (DBC)-systeem in de 

geestelijke gezondheidszorg de privacywaarborgen in voldoende mate in 
stand?" 71 overweegt zij het volgende:  

 

"Verstrekking van patiëntgegevens aan derden is in beginsel verboden op 
grond van artikel 8 EVRM. Er dient grote terughoudendheid te worden 

betracht bij het doorbreken van het beroepsgeheim. De vraag is of de 

declaratieafwikkeling en de formele en materiële controle door de 
zorgverzekeraar een zwaarwegende reden is voor doorbreking van het 

beroepsgeheim. De wettelijke plicht tot gegevensverstrekking (artikel 87 
Zvw) moet noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat deze wettelijke plicht tot 

doorbreking van het beroepsgeheim moet voldoen aan de eisen van 
proportionaliteit en subsidiariteit op grond van artikel 8 EVRM en artikel 

10 Grondwet (…).  
 

Zorgverzekeraars hebben het recht om te weten aan wie en hoeveel ze 

moeten betalen. Het is daarom op zich noodzakelijk dat persoonsgegevens 
aan de verzekeraar worden verstrekt. Tevens heeft de zorgverzekeraar 

deze gegevens nodig voor het afwikkelen van declaraties en de formele en 
materiële controle hierop. Dit is niet anders dan vóór de invoering van de 

Zvw en het DBC-systeem. 
 

Nu behalve persoonsgegevens ook diagnose informatie in de vorm van 
een DBC op de declaratie aan de verzekeraar wordt verzonden, is aan de 

                                                 
70http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=9&portal=hbkm&action=html&highlight=Z.%20%7C%20v.
%20%7C%20Finland&sessionid=72803858&skin=hudoc-en  
71

 Cindy Evers (2008), Privacyschending in de geestelijke gezondheidszorg?! -Houdt het Diagnose Behandel 

combinatie (DBC)-systeem in de geestelijke gezondheidszorg de privacywaarborgen in voldoende mate in 
stand?,  Kennispunt Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Begeleid door Disciplinegroep 
Privaatrecht, Universiteit Utrecht, ISBN 978-90-5213-158-0, 80 p. 
 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=9&portal=hbkm&action=html&highlight=Z.%20%7C%20v.%20%7C%20Finland&sessionid=72803858&skin=hudoc-en
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=9&portal=hbkm&action=html&highlight=Z.%20%7C%20v.%20%7C%20Finland&sessionid=72803858&skin=hudoc-en
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uit het privacyraamwerk voortvloeiende criteria getoetst of deze 

informatie ook daadwerkelijk noodzakelijk is voor de zorgverzekeraar om 

zijn of haar (wettelijke) taken uit te voeren. Hoewel het CBP deze 
verstrekking noodzakelijk acht in de lang ambulante zorg, moet 

geconcludeerd worden dat het CBP wel erg makkelijk over de 
privacyaspecten van de patiënt heen is gestapt". 

 
Evers vervolgt: "Vóór de invoering van het DBC-systeem werd er ook 

geen diagnose informatie aan de zorgverzekeraar verstrekt. Het 
uitsluitend indienen van 'consulten (psychiatrische) psychotherapie, -

relatietherapie of –groepstherapie', dan wel '(psychiatrische) 
PSBconsulten' werkte prima voor de zorgkantoren. Op deze manier heeft 

de verzekeraar nog steeds inzicht in de verrichtte prestatie zonder dat hij 
of zij weet wat de patiënt precies mankeert, en kan hij gewoon zijn 

controles uitvoeren en declaraties afwikkelen. Daar komt bij dat voor 
andere zorgtypen dan de lang ambulante zorg ook geen diagnose 

informatie hoeft te worden verstrekt. Wederom kan hier geconcludeerd 

worden dat de verzekeraar ook zonder het verstrekken van diagnose 
informatie zijn wettelijke taken kan vervullen. 
 

Ook komt met het verstrekken van diagnose informatie de 
vertrouwensrelatie tussen de behandelaar en de patiënt onder druk te 

staan. Dit kan leiden tot een belemmering van de vrije toegang tot 

noodzakelijke zorg. Toegang tot de zorg is een uit artikel 22 Grondwet 
afgeleid grondrecht. Zoals reeds aangegeven vergen inbreuken op 

grondrechten zware argumenten en moeten daarbij voldoen aan de eisen 
van proportionaliteit en subsidiariteit (noodzakelijkheidscriterium). 
 

(…) Op grond van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het de 
(wettelijke) verplichting tot het in combinatie met persoonsgegevens 

verstrekken van diagnose informatie aan de zorgverzekeraar niet 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de Zvw. Met andere woorden; er 
wordt niet voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het 

verstrekken van diagnose informatie is derhalve in strijd met artikel 8 
EVRM, waardoor de bepaling tot het verstrekken van deze informatie 

nietig is" (Evers p. 46-48).  
 

De stelling van Evers dat de verplichte diagnoseverstrekking in strijd is 

met artikel 8 EVRM lijkt te worden gedeeld door T.M. Schalken. In zijn 

analyse van de uitspraak van het CBb over BoB8, waarin NZa het geven 
van diagnose informatie ook al verplicht stelde, net als in BoB11, 

overweegt hij als volgt: 
"In de aanloop naar zijn conclusie stelt het CBb, bijna terloops, vast dat 

de plicht om diagnose-informatie op de declaratie te vermelden niet 
rechtstreeks voortvloeit uit de wettelijke en daarvan afgeleide regelingen, 

maar in het leven is geroepen - en dan nog op een moeilijk toegankelijke 
en weinig heldere wijze - door de tariefbeschikking zelf. Wanneer het 

College die beschikking van NZa als basis voor de omstreden 
vermeldingsplicht rechtstreeks zou hebben getoetst aan art. 8 EVRM - dat 

mede het medisch beroepsgeheim beoogt te beschermen - dan zou die 
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toets reeds om die reden in het nadeel van NZa zijn uitgevallen wegens 

het ontbreken van een voldoende wettelijke grondslag ("in accordance 

with the law"), die bovendien moet voldoen aan uit de rechtstaatgedachte 
voortvloeiende kwaliteitseisen van toegankelijkheid en voorzienbaarheid, 

waaraan de tariefbeschikking evenmin voldeed. Nu er bovendien 
alternatieve werkwijzen voorhanden waren, en de invoering van de 

vermeldingsplicht met het oog op een "legitimate aim" dus niet 
noodzakelijk was, handelde NZa in strijd met de criteria van subsidiariteit 

en proportionaliteit. De inbreuk op de privacy was dus niet "necessary in a 
democratie society". Samengevat: wat NZa in de tariefbeschikking 

voorschreef was niet alleen in strijd met de nationale regelgeving, maar 
ook met het EVRM" 72.  

 
8.3 

Toestemming van patiënt, recht om te weigeren.  
Terwijl 8 EVRM het noodzakelijkheidcriterium als voorwaarde stelt voor 

ontsluiting van de privé-sfeer, stelt de Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 73 in de bepalingen over de verwerking 

van persoonsgegevens ook toestemming van de patiënt als voorwaarde. 

Artikel 7 lid a) van de Richtlijn bepaalt dat de verwerking van 
persoonsgegevens slechts mag geschieden indien "de betrokkene 

daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend …". Op grond 
van artikel 8, lid 1, is de verwerking van persoonsgegevens die de 

gezondheid betreffen in alle Europese lidstaten verboden. Op grond van 

artikel 8 lid 2 a is uitzondering op die regel slechts mogelijk wanneer: "de 
betrokkene uitdrukkelijk heeft toegestemd in een dergelijke verwerking 

(…)." Daarbij wordt "toestemming van de betrokkene"  gedefinieerd als: 
"..elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de 

betrokkene aanvaardt dat hem/haar betreffende persoonsgegevens 
worden verwerkt" (artikel 2 onder h). Artikel 8 lid 4 tenslotte stelt: "Mits 

passende waarborgen worden geboden, mogen de Lid-Staten om redenen 
van zwaarwegend algemeen belang bij nationale wet of bij een besluit van 

de toezichthoudende autoriteit nog andere afwijkingen naast die bedoeld 
in lid 2 vaststellen".  

 
Men kan het bovenstaande niet anders interpreteren dan dat slechts bij 

"zwaarwegend algemeen belang" psychiatrische informatie buiten de 
toestemming van de betrokkene mag worden verwerkt. In alle andere 

gevallen is volgens de Richtlijn toestemming door een vrije wilsuiting van 

de betrokken persoon daarvoor nodig. "Vrij" betekent in dit verband dat 
de wilsuiting zonder enige vorm van dwang, of die nu van 

maatschappelijke, financiële, psychologische of andere aard is, moet zijn 
geuit. Im- of expliciete dreiging van niet-restitueren van betaling, van 

niet-behandeling, of van uitsluiting uit een polis, kan niet als vrij worden 

                                                 
72 T.M. Schalken(2010), GJ 2010, afl. 3, pp. 838-840 
73 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens,.  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:NL:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:NL:HTML
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beschouwd 74. Het is in dit verband schrijnend om vast te stellen dat 

diagnoseverstrekking binnen het DBC-systeem geacht wordt plaats te 
vinden zonder de expliciete toestemming van de patiënt, en dat de patiënt 

de facto ook geen mogelijkheid heeft om deze toestemming te onthouden.  
 

Wij willen benadrukken dat de verplichting om diagnose-informatie aan te 
leveren aan zowel DIS als de zorgverzekeraar in veel gevallen zelfs tegen 

de expliciete wens van de patiënt ingaat. Zoals reeds vermeld hebben veel 
patiënten in het verleden met opzet een behandelaar gezocht die 

afwijzend stond ten opzichte van de verplichte diagnoseverstrekking, al 
dan niet in gepseudonimiseerde vorm. Deze patiënten hebben binnen de 

regelgeving -zoals door NZa in Bob11 verwoord-  geen enkele 

mogelijkheid zich aan de verplichting om zich te laten registreren te 
onttrekken.  

 
Richtlijn 95/46/EG gaat in artikel 14 expliciet in op het recht van de 

betrokkene om zich te verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens, 
en in artikel 15 op het recht om niet te worden onderworpen aan 

geautomatiseerde gegevensverwerking: "De Lid-Staten kennen de 
betrokkene het recht toe: a) zich ten minste in de gevallen, bedoeld in 
artikel 7, onder e) en f) 75, te allen tijde om zwaarwegende en 

gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie 
ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een 

verwerking vormen, behoudens andersluidende bepalingen in de nationale 

wetgeving. In geval van gerechtvaardigd verzet mag de door de voor de 
verwerking verantwoordelijke persoon verrichte verwerking niet langer op 

deze gegevens betrekking hebben" (artikel 14 sub a). "De Lid-Staten 
kennen een ieder het recht toe niet te worden onderworpen aan een 

besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in 
aanmerkelijke mate treft en dat louter wordt genomen op grond van een 

geautomatiseerde gegevensverwerking die bestemd is om bepaalde 
aspecten van zijn persoonlijkheid, zoals beroepsprestatie, 

kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, gedrag, enz. te evalueren" (artikel 
15 sub 1).  

                                                 
74 C. Rosen onderzocht bij 962 mensen in diverse klinieken in hoeverre zij bereid waren een "release-of-
information consent form"  te ondertekenen. Wanneer mensen dachten dat ze geen andere keus hadden 
ondertekende 100%  het formulier. Wanneer hen verteld werd dat zij de toestemming ook konden weigeren 
zonder het recht op zorg te verliezen ondertekende in de ene kliniek slechts 41% en in de andere kliniek slechts 
20% de releaseform.  C. Rosen, Why clients relinquish their rights to privacy under sign-away pressures, 
Professional psychology 1977:8, p.17-24, bijlage.  
75

 Artikel 7 luidt: De Lid-Staten bepalen dat de verwerking van persoonsgegevens slechts mag 
geschieden indien: (…) 

e) de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel 
uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, drager is opgedragen, of 

f) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of van de derde(n) aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het 
belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op 
bescherming uit hoofde van artikel 1, lid 1, van deze richtlijn, niet prevaleren.   http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:NL:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:NL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:NL:HTML
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Aanbeveling no. R (97) 5 76 van het Comité van ministers van de Raad van 

Europa, die zich speciaal richt op het vastleggen en verwerken van 

medische persoonsgegevens, stelt eveneens dat de betrokkene moet 
worden geïnformeerd over "the possibility, if any, for the data subject to 

refuse his consent, to withdraw it and the consequences of such 
withdrawal" (R(97)5 art. 5 e).  

 
Hoewel bovenstaande bepalingen de relativerende woorden "behoudens 

andersluidende bepalingen in de nationale wetgeving" (Richtlijn) en "the 
possibility, if any" (Aanbeveling) bevatten, wijzen zij toch onmiskenbaar 

op de wenselijkheid van het bestaan van mogelijkheden voor het 

betrokken individu om zich aan ongewenste registratie en verwerking van 
gegevens over zijn persoon te kunnen onttrekken. Dit werpt een schril 

licht op het totale ontbreken van die mogelijkheid in het door NZa 
verplicht gestelde systeem. 

 
Wij moeten vaststellen dat de opnieuw algeheel verplicht gestelde 

verstrekking van diagnose-informatie, ook bij zelfbetalende patiënten, 
onverenigbaar is met zowel 8 EVRM als de Richtlijn 95/46/EG.  

Het valt immers niet in te zien welke "noodzaak" (8 EVRM) of welk 
"zwaarwegend algemeen belang" (Richtlijn) gediend is bij het verstrekken 

van diagnostische informatie bij patiënten die hun behandeling zelf 
betalen. De nadelen daarentegen zijn groot. Wanneer een zelfbetalende 

patiënt om wat voor reden dan ook niet wil dat de diagnostische 
informatie wordt doorgegeven kan onder de huidige regelgeving van NZa 

de behandeling van de patiënt niet plaatsvinden. Dit is praktisch 

onmogelijk omdat in dit geval declaratie door behandelaars verboden is. 
Deze situatie is zowel schadelijk voor de individuele patiënt als voor de 

algemene toegankelijkheid van de zorg. 
 

Het is aan het CBb om te bepalen aan welke wetten en regels het de door 
NZa voorgeschreven verplichting de diagnose op de declaratie te 

vermelden wil toetsen. Wij appellanten menen dat BoB11 de toets aan de 
Richtlijn 95/46/EG, de Aanbeveling no. R (97) 5 en 8 EVRM niet kan 

doorstaan.   
 

9. REGELGEVING EN VERANDEREND DENKEN OVER PRIVACY  
 

Het spreekt van zelf dat het College de in deze procedure betwiste 
verplichting om mee te werken aan de doorbreking van de privacy van 

patiënten moet toetsen aan bestaande wetgeving en jurisprudentie en niet 

wet- en regelgeving die wellicht nog komen gaat. Toch willen wij er hier 
kort op wijzen dat het denken over privacy erg in beweging, en zelfs aan 

                                                 
76 
https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=5
64487&SecMode=1&DocId=560582&Usage=2 
 

https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=564487&SecMode=1&DocId=560582&Usage=2
https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=564487&SecMode=1&DocId=560582&Usage=2
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het kantelen is en dat er zowel nationaal als internationaal stemmen 

opgaan om wet– en regelgeving daarover aan te scherpen. 

 
De Europese Commissie (EC) stelt in haar Mededeling aan het Europese 
Parlement … van 4.11.2010 77 dat: "… De snelle technologische 

ontwikkelingen en de globalisering … de wereld om ons heen … grondig 
veranderd [heeft en] nieuwe uitdagingen in het leven [roept] met 

betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens…" (p. 2). Zij wijst 
erop dat: "ook overheidsinstanties … meer en meer persoonsgegevens 

voor uiteenlopende doeleinden" gebruiken en vraagt zich af "of de 
bestaande EU-wetgeving inzake gegevensbescherming deze uitdagingen 

nog ten volle en doeltreffend aankan …" (p.3). Volgens de Commissie 

moet de EU "een integrale en coherente aanpak ontwikkelen die 
waarborgt dat het fundamentele recht van individuen op 

gegevensbescherming binnen de EU en daarbuiten onverkort wordt 
geëerbiedigd". De EC wijst er op dat:  "Het Verdrag van Lissabon er voor 

[heeft] gezorgd dat de EU over extra middelen beschikt om dat te 
bereiken: het EU Handvest van de Grondrechten -waarvan artikel 8 een 

zelfstandig recht op de bescherming van persoonsgegevens erkent- is in 
rechte bindend geworden …" (p.4).  

 
De EC stelt zich in het algemeen ten doel het recht van het individu op 

gebied van bescherming van persoonsgegevens te versterken , ondermeer 
door individuen meer zeggenschap te geven over hun eigen gegevens, 

door het beginsel van minimalisering van gegevensverwerking te 
versterken, de praktische regelingen voor de feitelijke uitoefening van het 

recht op inzage, correctie, wissing of afscherming van gegevens te 

verbeteren, en het "recht om te worden vergeten" duidelijker te 
omschrijven. Ook de regeling voor de verwerking van gevoelige gegevens, 

zoals gegevens die de gezondheid of het seksleven betreffen, moet 
volgens de EC opnieuw worden bekeken.  Er moet  onder meer "nader 

worden verduidelijkt onder welke voorwaarden verwerking mogelijk is" 
(p.10). 

  
Ook in Nederland lijken politici zich meer bewust te worden van de 

problematische consequenties van databestanden en computersystemen 
voor de privacy van de burgers. De afkeuring van het Elektronisch 

Patiënten Dossier (EPD) door de Eerste Kamer, en het aannemen van de 
motie Franken 78, waarin wordt bepleit dat nieuwe wetgeving van te voren 

moet worden getoetst op mogelijk nadelige effecten voor "het grondrecht 
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer" (Eerste Kamer, 17 mei 

2011) zijn daar voorbeelden van. Het feit dat GroenLinks  een werkgroep 
privacy heeft opgericht om de problematiek rond dit onderwerp in kaart te 

                                                 
77 
http://ec.europa.eu/health/data_collection/docs/com_2010_0609_nl.pdf#xml=http://158.167.146.104:7001/
www/xmlread.jsp?ServerSpec=158.167.146.104:9000&K2DocKey=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2F
data_collection%2Fdocs%2Fcom_2010_0609_nl.pdf%40EUROPACORE_eceu_x&QuetyText=COM+2010+609+d
efinitief 
78 http://www.eerstekamer.nl/motie/motie_franken_cda_c_s_over/document/f=/vipmc8cxtewv.pdf 

http://ec.europa.eu/health/data_collection/docs/com_2010_0609_nl.pdf#xml=http://158.167.146.104:7001/www/xmlread.jsp?ServerSpec=158.167.146.104:9000&K2DocKey=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fdata_collection%2Fdocs%2Fcom_2010_0609_nl.pdf%40EUROPACORE_eceu_x&QuetyText=COM+2010+609+definitief
http://ec.europa.eu/health/data_collection/docs/com_2010_0609_nl.pdf#xml=http://158.167.146.104:7001/www/xmlread.jsp?ServerSpec=158.167.146.104:9000&K2DocKey=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fdata_collection%2Fdocs%2Fcom_2010_0609_nl.pdf%40EUROPACORE_eceu_x&QuetyText=COM+2010+609+definitief
http://ec.europa.eu/health/data_collection/docs/com_2010_0609_nl.pdf#xml=http://158.167.146.104:7001/www/xmlread.jsp?ServerSpec=158.167.146.104:9000&K2DocKey=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fdata_collection%2Fdocs%2Fcom_2010_0609_nl.pdf%40EUROPACORE_eceu_x&QuetyText=COM+2010+609+definitief
http://ec.europa.eu/health/data_collection/docs/com_2010_0609_nl.pdf#xml=http://158.167.146.104:7001/www/xmlread.jsp?ServerSpec=158.167.146.104:9000&K2DocKey=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fdata_collection%2Fdocs%2Fcom_2010_0609_nl.pdf%40EUROPACORE_eceu_x&QuetyText=COM+2010+609+definitief
http://www.eerstekamer.nl/motie/motie_franken_cda_c_s_over/document/f=/vipmc8cxtewv.pdf
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brengen, en het feit dat de partijen SP en D66 meermaals Kamervragen 79 

hebben gesteld over de gedwongen privacyschending van het DBC-
systeem in de ggz toont eveneens aan dat de bescherming van de privacy 

de laatste jaren meer ter discussie staat. 
 

Ook de Raad van State wijst in zijn jaarverslag van 2010 op de "toename 
van wettelijke beperkingen van de persoonlijke levenssfeer", op het 

groeiende debat daarover, en op "de waarden die ten grondslag liggen 
aan het in vele (grond)wetten en verdragen vastgelegde grondrecht van 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer". De Raad spreekt 
eveneens over kantelen van het debat. Zij wijst erop dat er: "Meer en 

meer … aandacht  [komt] voor veranderingen die digitalisering teweeg 

brengt in de maatschappij en de gevolgen die dat heeft voor de 
(bescherming van de) persoonlijke levenssfeer van burgers". Zij stelt de 

"principiële vraag aan de orde of de uitgangspunten van het data 
protectierecht nog wel toegesneden zijn op huidige en toekomstige 

technologische ontwikkelingen" (Jaarverslag Raad van State 2010, p.104, 
105 80).  

 

Minister Schippers liet op 24 mei 2011, in een Tweede Kamer debat over 
de consequenties van het niet doorgaan van het EPD, weten van plan te 

zijn de bestaande wet- en regelgeving op gebied van privacy aan te 
scherpen: "Ik ga per wet kijken wat er nodig is om de privacy en de 

veiligheid te verbeteren, om dat allemaal op te plussen. Ik zal al die 

wetten langsgaan en kijken waar wij die moeten versterken …Ik zal onze 
wet- en regelgeving in ieder geval opwaarderen overeenkomstig de 

hoogste standaarden van veiligheid, privacy en patiëntenrechten". Aldus 
de minister 81.  

 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de bestaande wet- en 
regelgeving over privacy en de bescherming van persoonsgegevens in de 

ogen van de huidige generatie wetgevers aan zorgvuldige inspectie en 
wellicht aan herziening c.q. aanscherping toe is. 

 

 

 
 

                                                 
79

 Kamervragen van F. Koser Kaya (D66), gesteld op 28 november 2008 

(http://parlis.nl/pdf/kamervragen/V080906570.pdf), beantwoord op 22 december 2008 

(http://www.devrijepsych.nl/?pagina=D'66%20kamervragen&id=258)   

Kamervragen van F. Koser Kaya (D66), gesteld op 27 april 2009, beantwoord op 10 september 2009; 

Kamervragen van H. van Gerven (SP), gesteld op 1 mei 2009, beantwoord op 10 september 2009, 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Document4.pdf  

Kamervragen van R. Leijten(SP), gesteld op 10 december 2010, beantwoord op 17 januari 2011 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Antwoorden%20Schippers%20op%20Leijten.pdf  

Kamervragen van R. Leijten(SP), gesteld op 21 april 2011, beantwoord op 30 mei 2011 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/antwoorden%20kamervragen%20NZa-CBb%20(2).pdf 
80 http://nl.sitestat.com/rvstate/rvs/s?publicaties.jaarverslagen.Jaarverslag 
2010&ns_type=pdf&ns_url=http://www.raadvanstate.nl/publicaties/jaarverslagen/pdf/download.asp?file=jaar
verslag_2010-2.pdf&name=Jaarverslag_2010.pdf  
81 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20102011-84-19.html  

http://parlis.nl/pdf/kamervragen/V080906570.pdf
http://www.devrijepsych.nl/?pagina=D'66%20kamervragen&id=258
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Document4.pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Antwoorden%20Schippers%20op%20Leijten.pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/antwoorden%20kamervragen%20NZa-CBb%20(2).pdf
http://nl.sitestat.com/rvstate/rvs/s?publicaties.jaarverslagen.Jaarverslag%202010&ns_type=pdf&ns_url=http://www.raadvanstate.nl/publicaties/jaarverslagen/pdf/download.asp?file=jaarverslag_2010-2.pdf&name=Jaarverslag_2010.pdf%20
http://nl.sitestat.com/rvstate/rvs/s?publicaties.jaarverslagen.Jaarverslag%202010&ns_type=pdf&ns_url=http://www.raadvanstate.nl/publicaties/jaarverslagen/pdf/download.asp?file=jaarverslag_2010-2.pdf&name=Jaarverslag_2010.pdf%20
http://nl.sitestat.com/rvstate/rvs/s?publicaties.jaarverslagen.Jaarverslag%202010&ns_type=pdf&ns_url=http://www.raadvanstate.nl/publicaties/jaarverslagen/pdf/download.asp?file=jaarverslag_2010-2.pdf&name=Jaarverslag_2010.pdf%20
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20102011-84-19.html
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10. CONCLUSIE  

  

Hoewel het College van Beroep voor het bedrijfsleven in zijn uitspraak van 
7 augustus 2010 aangaf de geheimhoudingsplicht van behandelaren en de 

privacy van patiënten zwaar te laten wegen, en hoewel het BoB8 
vernietigde, NZa opdroeg een nieuw besluit te nemen "met inachtneming 

van deze uitspraak", en de verplichting om de diagnose op declaraties te 
vermelden voor vrij gevestigde psychiaters of psychotherapeuten  

schorste, stelt NZa in haar Beslissing op Bezwaar van 8 april 2011 het 
vermelden van diagnose op rekening weer opnieuw verplicht. 

 
NZa erkent dat de verstrekking van persoonsgegevens  aan de 

zorgverzekeraars een inmenging in de privésfeer van de patiënt vormt. Zij 
stelt echter dat deze inbreuk wordt gelegitimeerd door artikel 87 Zvw en 

de op dat artikel gebaseerde Regeling zorgverzekering (met name 
hoofdstuk 7 van die regeling). NZa stelt dat een dergelijke inmenging 

"noodzakelijk is en derhalve de toets aan de beginselen van 

proportionaliteit kan doorstaan" (BoB11, p. 10).  
 

In dit beroepschrift hebben wij aangegeven dat wij betwijfelen of NZa met 
deze nieuwe BoB wel volledig aan de uitspraak van het CBb uit 2010 

voldoet. De NZa lijkt de uitspraak te hebben opgevat als een 
inspanningsverplichting en niet als een eis om te komen tot een 

eindresultaat waarbij wezenlijk meer privacy voor patiënten ontstaat. NZa 
noemt in haar nieuwe BoB (BoB11) in vergelijking met haar eerdere BoB 

(BoB8) geen substantiële nova. Zij volstaat met nadere toelichting op haar 
bestaande regelgeving en handhaaft de verplichting om uitsluitend via het 

DBC systeem te declareren, en diagnostische informatie zowel aan de DIS 
aan te leveren als op de declaratie te vermelden. De privacy van patiënten 

komt in de nieuwe regelgeving nog steeds in het gedrang  en er wordt op 
geen enkele manier tegemoet gekomen aan de door het CBb erkende 

bezwaren van appellanten.   

 
Wij moeten vaststellen dat de regelgeving in BoB11 psychiaters en 

psychotherapeuten opnieuw klem zet tussen hun beroepsgeheim en de 
privacy van patiënten enerzijds en de door NZa verplicht gestelde 

doorbreking daarvan anderzijds.   
 

De artseneed die een arts aflegt heeft geen wettelijke status maar is wel 
medebepalend voor zijn beslissingen die hij neemt en voor het vertrouwen 

dat patiënten in hem/haar kunnen hebben. De belofte: "…. Ik stel het 
belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de 

patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal 
geheim houden wat mij is toevertrouwd …" (Artseneed 2003, KNMG) 

betekent  niets meer en niets minder dan dat de gezondheid en het 
belang van de individuele patiënt voor een arts altijd voorop hoort te 

staan.  Via die eed is het belang van de patiënt sterk verbonden met dat 

van de behandelend arts. 
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De relatie tussen behandelaar (psychiater/psychotherapeut) en patiënt is 

(vaak een belangrijk) onderdeel van de persoonlijke levenssfeer van de 

patiënt. Omdat die relatie niet kan bestaan zonder de behandelaar, is 
deze dus onderdeel van die persoonlijke levenssfeer, en ook onderdeel 

van eventuele inbreuk daarop. In dat opzicht is het belang van de patiënt 
niet duidelijk los te koppelen van dat van de behandelaar.  

 
Dat betekent echter niet dat de behandelaar geen eigen belang zou 

hebben. De psychiater of psychotherapeut zit immers klem. Indien hij 
meewerkt aan de verplichte inbreuk op de privacy van zijn patiënt  doet 

hij iets dat zijn artseneed hem verbiedt: hij verbreekt zijn beroepsgeheim 
en hij schaadt de privacy van zijn patiënt, in veel gevallen tegen hun 

expliciete wil.  Indien hij daarentegen niet meewerkt, en dus weigert om 
via het DBC-systeem diagnostische informatie aan te leveren,  dan wordt 

het  hem door NZa, onder dreiging van ambtelijke boetes en 
dwangsommen, feitelijk onmogelijke gemaakt om zijn praktijk voort te 

zetten. 

 
Wij zijn van mening dat de inbreuk op de privacy van patiënten die het 

gevolg is van BoB11 de toets van proportionaliteit en subsidiariteit niet 
kan doorstaan. Het spreekt van zelf dat verzekeraars recht hebben op 

enige controle op de juistheid van de ingediende nota's. Ook willen wij 
niet ontkennen dat in ons huidige zorgstelsel financiële controle het 

algemene maatschappelijke belang kan dienen. Zoals wij hierboven 
hebben betoogd zijn er echter alternatieve manieren van declareren te 

bedenken die de privacy van patiënten minder schaden en die de 
behandelaren niet dwingen hun beroepsgeheim te schenden. De noodzaak 

om dat wel te doen is naar onze mening onvoldoende aangetoond. Bij 
patiënten die bereid zijn hun behandeling zelf te betalen zonder deze bij 

de verzekeraar te declareren lijkt die noodzaak zelfs geheel afwezig.   
 

Daar staat tegenover dat de inbreuk op de privacy van patiënten binnen 

een psychotherapeutische relatie de kwaliteit van de behandeling in 
negatieve zin beïnvloedt, en deze in voorkomende gevallen zelfs 

onmogelijk maakt. Zoals wij hierboven betoogden is vertrouwen een 
noodzakelijke voorwaarde voor een goede behandeling. Sommige 

patiënten zien zelfs af van de gehele behandeling omdat zij weten dat zij 
tegen hun wil in moeten worden geregistreerd. Met schadelijke gevolgen 

voor hun eigen gezondheid en in sommige gevallen voor die van derden.  
 

Het medisch beroepsgeheim beschermt niet alleen het individuele belang 
van mensen die reeds in therapie zijn maar ook de toegankelijkheid van 

psychotherapie voor mensen die dit nodig zullen hebben. De inbreuk op 
de privacy van patiënten en de verplichte doorbreking van het 

beroepsgeheim zijn dus niet alleen in strijd met het belang van het 
individu maar ook met het algemeen maatschappelijke belang van de 

toegankelijkheid van de zorg. 
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Het is van belang te beseffen dat er geen opt-out mogelijkheid bestaat 

voor de verplichte doorbreking van privacy en beroepsgeheim.  Indien de 

regelgeving van NZa, zoals neergelegd in BoB11, onverminderd in stand 
zou blijven zou dat betekenen dat niemand in Nederland meer het recht 

zou hebben om zelf te bepalen wie hij/zij wel of niet op de hoogte wil 
stellen van zijn/haar psychische problemen. Ook niet de mensen die 

vanwege hun persoonlijke geschiedenis grote weerstand hebben tegen 
iedere vorm van registratie en ook niet de mensen die om die reden 

bereid zijn hun behandeling geheel zelf te betalen. Nederlandse burgers 
zouden in dat opzicht zonder uitzondering zowel hun recht op 

zelfbeschikking als het recht op de bescherming van hun persoonlijke 
levenssfeer kwijt raken.  

 
De door NZa in BoB11 opnieuw verplicht gestelde privacyschending dient 

wellicht een door NZa naar voren gebracht algemeen maatschappelijke 
belang, maar schaadt een ander algemeen maatschappelijk belang. Het is 

aan het College om deze belangen te wegen. Hopelijk houdt zij daarbij het 

standpunt van de Raad van Europa voor ogen die in de Convention on 
Human Rights and Biomedicine (1997) heeft vastgelegd dat: "The 

interests and welfare of the human being shall prevail over the sole 
interest of society or science" 82.  

   

11. VERZOEK  
 

Wij verzoeken uw rechtscollege de Beslissing op Bezwaar van de 
Nederlandse Zorgautoriteit d.d. 8 april 2011 te vernietigen.  

 

Wij verzoeken u te bepalen dat diagnosevermelding op declaratie van 
patiënten niet verplicht gesteld kan worden. 

 
Wij verzoeken u te bepalen dat diagnosevermelding op declaratie van 

patiënten die behandelingen uit eigen middelen betalen, althans buiten 
financiering door de ziektekostenverzekeraar houden, niet verplicht 

gesteld kan worden. 
 

Wij verzoeken u tevens te bepalen dat DBC-registratie niet verplicht 
gesteld kan worden. 

 
Wij verzoeken u tevens te bepalen dat DBC-registratie van patiënten die 

behandelingen uit eigen middelen betalen, althans buiten financiering door 
de ziektekostenverzekeraar houden, niet verplicht gesteld kan worden. 

 

K. Mengelberg 
G.R. van den Berg 

 
 

                                                 
82 http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/164.htm 
 

http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/164.htm
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Lijst van bijlagen bij het beroepschrift van G.R. van den Berg en K. 

Mengelberg, procedurenummer AWB 11/372 S1 

 
1. Addendum bij hoofdstuk 4 (pagina 7) 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. Hierbij horen de volgende bijlagen:  
 

2. Verplichte aanlevering en verspreiding Minimale Dataset, NZa, 
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/bijlage-bin-7837.pdf 

 
3. Regeling declaratiebepalingen DBC GGZ, NZa, 

http://cdn.ikregeer.nl/pdf/stcrt-2011-9843.pdf 
 

4. 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). 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). 
 

5. Brief d.d. 10 januari 2006 kenmerk z2005-0814 van het College 
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan het ministerie van VWS, 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/CBP100106.pdf 
 

 
Overige bijlagen:  

 
(De nummers tussen haakjes verwijzen naar noten in de hoofdtekst.) 

 
6. (12) Ronald van den Berg, dbc’s nader ontleed – Falend systeem moet 

worden afgebouwd (2010),  5 MGv | 65 | 336 – 348, 

http://www.trimbos.nl/~/media/Maandblad%20Geestelijke%20Volksgezo
ndheid/eregalerij/art%20Van%20den%20Berg%202011.ashx, 

 
7. (12) Kaspar Mengelberg, Privacy bij de psychiater (2011), 4 MGv | 66 | 

210 – 221, 
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/art%20Mengelberg%

20MGv%202011%20april%20(2).pdf 
 

8. (14) NZa, Consultatiedocument Verbetering werking DBC-systeem, 
oktober 2010 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Consultatiedocument
%20NZa%20_Verbetering_werking_DBC-systeem%20.pdf 

 
9. (15) Ministerie VWS, Notitie Koers bekostiging tweedelijns curatieve 

ggz, 10 november 2010  

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Notitie%20koers%2

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/bijlage-bin-7837.pdf
http://cdn.ikregeer.nl/pdf/stcrt-2011-9843.pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/CBP100106.pdf
http://www.trimbos.nl/~/media/Maandblad%20Geestelijke%20Volksgezondheid/eregalerij/art%20Van%20den%20Berg%202011.ashx
http://www.trimbos.nl/~/media/Maandblad%20Geestelijke%20Volksgezondheid/eregalerij/art%20Van%20den%20Berg%202011.ashx
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/art%20Mengelberg%20MGv%202011%20april%20(2).pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/art%20Mengelberg%20MGv%202011%20april%20(2).pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Consultatiedocument%20NZa%20_Verbetering_werking_DBC-systeem%20.pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Consultatiedocument%20NZa%20_Verbetering_werking_DBC-systeem%20.pdf
http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Notitie%20koers%20bekostiging%20tweedelijns%20curatieve%20ggz%20RO%2020101111.pdf
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0bekostiging%20tweedelijns%20curatieve%20ggz%20RO%2020101111.p

df 

 
10. (17) De tariefstelling van de verschillende DBC-declaraties is zo 

specifiek dat uit het tariefbedrag de diagnose kan worden afgeleid. Zie in 
dit verband de correspondentie met NZa onder 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/Brief%20NZa%20d.d
.%2015%20november%202010.pdf 

 
11. (20) Brief Zorgverzekeraars Nederland d.d. 14 april 2009 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/ZN17409048.pdf 
 

12. (28) Brief CBP 6 december 2006  aan ministerie van VWS, 
http://www.cbpweb.nl/downloads_uit/z2006-

00205_2.pdf?refer=true&theme=green 
 

13. (29) Carolina Lo Galbo, De psychiater en uw privacy (2009), 

http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/De-
psychiater-en-uw-privacy.htm 

 
14. (32) Brief CBP d.d. 29 oktober 2008 aan K. Mengelberg,  

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/CBP291008%20met
%20bijlagen.pdf 

 
15. (33) T.M. Schalken (2010), noot bij BN3056, Gezondheidszorg 

Jurisprudentie 2010, afl. 3, pp. 838-840. 
 

16. (40) Zorgverzekeraars Nederland,  UM Privacy Afhandeling 
Declaraties,  15 oktober 2010, 

http://www.enrgin.nl/xdata/devrijepsych/Downloads/UM%20Privacy%20A
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