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Privacy, declaraties en de rechter

Op 8 maart 2012 heeft de rechter een belangwekkende uitspraak gedaan over het belang van privacy en beroepsgeheim in de
GGZ. Voor de tweede keer zijn de collega's van de Stichting KDVP en De Vrije Psych in het gelijk gesteld aangaande hun
principiële bezwaren tegen verplichte aanlevering van diagnose-informatie bij declaratieprocedures. De KDVP licht de uitspraak
van de rechter toe en concludeert:

"De huidige uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) laat slechts één conclusie toe: gelet op het
principiële oordeel over het zwaarwegende belang van vertrouwelijkheid, privacy en beroepsgeheim bij de behandeling van
psychische klachten - lees in de GGZ - en gelet ook op de concrete verwijzingen naar oplossingsmogelijkheden en
reguleringsbevoegdheden, zijn VWS en NZa bij rechterlijke uitspraak verplicht om binnen drie maanden [uiterlijk 08-06-2012]
naar deze uitspraak een uitzonderingsregeling ofwel een opt-outregeling te formuleren die het voor patiënten/cliënten en
zorgverleners mogelijk maakt bezwaar te maken tegen het verstrekken van diagnose informatie aan derden (niet direct
betrokken bij de behandeling) met wie men deze informatie niet uitdrukkelijk en vrijwillig wil delen."
Voor de toelichting klik hier

In de nieuwsbrief van de GGZ laat zich horen (02-04-2012) is uitgebreid aandacht besteed aan dit succes. Om te voorkomen
dat de uitspraak van de rechter voor de tweede maal wordt genegeerd, hebben zij aan de beroepsbeoefenaren gevraagd om
druk uit te oefenen op hun beroepsorganisaties. Gevraagd wordt om bij NZa en VWS aan te dringen op een snelle invoering
van een adequaat opt-out privacy regime dat recht doet aan de privacy rechten van patiënten en het beroepsgeheim van
zorgverleners. Deze oproep heeft geleid tot 436 mails aan het bestuur van de sectie GGZ van het NIP, een indrukwekkend
aantal. Ook wij ondersteunen deze oproep en hebben het Algemeen Bestuur als zodanig geadviseerd. Inmiddels is de
hoorzitting van de NZa geweest. Voor het standpunt van het NIP klik hier. Vlak voor het verspreiden van de nieuwsbrief bereikte
ons deze interessante tekst.
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Inbreng NIP t.b.v. hoorzitting NZa op 2 mei 2012 over  

de beslissing van het CBb over diagnosevermelding declaraties dbc’s ggz 
 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna te noemen CBb) heeft op 8 maart 2012 

uitspraak gedaan in het beroep tegen de beslissing op bezwaar van de NZa d.d. 8 april 2011 

(De Vrije Psych en de Stichting Koepel DBC-vrije Psychologen en Psychotherapeuten versus 

de NZa). 

 

In deze uitspraak vernietigt het CBb de besluiten van 8 april 2011 en 20 december 2007 van 

de NZa over de ‘verplichte aanlevering van gegevens door ggz-zorgverleners welke zijn te 

herleiden tot een door de betrokken zorgverlener met betrekking tot de betrokken patiënt 

gestelde diagnose’. Het CBB herroept ook de tariefbeschikking van 20 december 2007 daar 

waar het de verplichte aanlevering van diagnosemateriaal betreft van cliënten die de 

behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar en vanwege privacyredenen aanlevering 

van diagnosemateriaal ongewenst achten. 

 

Het CBB gelast dat de NZa opnieuw beslissing neemt op bezwaar en bepaalt dat de NZa 

uitzonderingsmogelijkheden moet creëren op de verplichting tot aanlevering van 

diagnosemateriaal. 

 

Inmiddels heeft de NZa het NIP uitgenodigd deel te nemen aan een hoorzitting op 2 mei 

aanstaande om 13.30 uur om te kunnen komen tot een nieuwe beslissing op bezwaar. 

Het NIP wil graag in de gelegenheid zijn om zijn standpunt toe te lichten; de aanmelding om 

deel te nemen aan de hoorzitting is inmiddels verstuurd. 

 

Overwegingen van het NIP. 
 

- Het College Bescherming Persoonsgegevens (hierna te noemen CBP) heeft in het 

tussenoordeel (d.d. 18 september 2006) een kritische houding aangenomen over 

vooral de noodzaak tot gebruik van 14 diagnosehoofdgroepen. ‘De vraag is of er 

niet kan worden volstaan met het clusteren van diagnoses die tot  eenzelfde of 

vergelijkbare behandeling/behandelingsduur en tot eenzelfde tarief leiden’ (pagina 

2, eerste alinea). Het CBP doet hierbij de suggestie om slechts 4 

diagnosehoofdgroepen te gebruiken bij langdurig ambulante behandelingen. 

 

- In de volledige uitspraak van het CBP (d.d. 6 december 2006) is het CBP na 

overleg met minister Klink van VWS toch uitgegaan van de noodzaak tot 

aanlevering van diagnosemateriaal op basis van 14 diagnosehoofdgroepen. Het 

CBP spreekt wel over een ‘substantiële aantasting van de persoonlijke levenssfeer 

van ggz-patiënten, waartegen de nu gestelde noodzaak maar nét opweegt’. 

 

- Het NIP heeft voorafgaand aan de overheveling naar Zorgverzekeringswet en de 

invoering van verplichte aanlevering van diagnosemateriaal reserves en 

bezorgdheid geuit rond het doorbreken van het beroepsgeheim en aantasting van 

de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. Het beroepsgeheim dient de privacy van 

de cliënt en heeft daarmee ook een belangrijke functie voor de onbelemmerde 

toegang tot de zorg.  
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- Het NIP heeft na de uitspraak van het CBP vastgesteld dat er voldoende wettelijke 

grondslag bestond om, ondanks bezwaren, zich te conformeren aan invoering van 

verplichte aanlevering van diagnosemateriaal.  

 

- In de hoorzitting van de NZa op 19 januari 2011 heeft het NIP dit standpunt 

opnieuw aan de orde gesteld en onderbouwd. 

 

 

De redenering van het NIP over de actuele situatie m.b.t. de diagnosevermelding luidt 

als volgt: 

 

Het NIP heeft als uitgangspunt dat diagnosevermelding in strijd is met het beroepsgeheim 

tenzij er een voldoende wettelijke grondslag voor de verplichting daartoe is; dit uitgangspunt 

is overeenkomstig de Beroepscode voor psychologen. 

  

Die grondslag voor de verplichting is er n.a.v. de uitspraak van het CBb in beperkte mate. Het 

CBB stelt dat er een uitzondering op de verplichting mogelijk moet zijn in bepaalde gevallen 

van zwaarwegende belangen. Het CBb wil dat de NZa  in een evenwichtige 

belangenafweging bepaalt in welke gevallen de zwaarwegende belangen van privacy 

zwaarder wegen dan het belang van een goed lopende declaratieafhandeling.  

  

Het NIP betwijfelt of het mogelijk is om dit te bepalen. Als het CBP immers stelt dat de 

diagnosevermelding een substantiële aantasting van de persoonlijke levenssfeer is, lijkt een 

onderscheid tussen zwaarwegend en niet zwaarwegend niet mogelijk. Substantieel is volgens 

het NIP altijd zwaarwegend. Een onderscheid tussen individuele cliënten lijkt daarmee 

ondenkbaar. Het NIP veronderstelt dus dat het rechterlijke oordeel, dat er voor bepaalde 

gevallen een uitzondering mogelijk moet zijn, een precedent schept voor alle gevallen. 

  

Daarnaast gaat het NIP ervan uit dat indien er een evenwichtige belangenafweging gemaakt 

moet worden, opnieuw het belang van de individuele diagnosevermelding voor de 

zorgverzekeraars aan de orde moet komen. Het NIP meent dat dat belang beperkt is:  

- Inzicht in de diagnosen is van zeer beperkt nut voor inzicht in de doelmatigheid van de 

zorg, want verschillen in diagnosen correleren zeer beperkt met verschillen in de 

kosten van de zorg. 

- Uit een individuele diagnosevermelding op zich kan een verzekeraar niets afleiden 

over de rechtmatigheid van de zorg. 

-  Er zijn al voldoende mogelijkheden voor (materiële) controle van declaraties als er 

twijfel rijst bij de verzekeraar. 

- Alleen uit geaggregeerde gegevens kan een verzekeraar op basis van vergelijking 

tussen instellingen, praktijken en regio's signalen afleiden in verband met de 

rechtmatigheid van de zorg. Ook voor de inkoop zijn volgens het NIP alleen 

geaggregeerde gegevens betekenisvol. 

 

Het NIP ziet dat de NZa voor een moeilijke situatie geplaatst is. Het NIP denkt graag mee 

over verschillende oplossingsrichtingen die het NIP ziet. 

 

Eén oplossingsrichting die in de ogen van het NIP in behoorlijke mate aan alle belangen 

tegemoetkomt, is om de toegang van de zorgverzekeraar tot diagnosegegevens te beperken tot 

geaggregeerde gegevens. Op de declaratie staat dan geen diagnose vermeld, maar 

‘behandeling van psychische stoornis’, het bedrag en eventueel het aantal sessies. De 
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diagnose komt later bij de verzekeraar terecht, onherleidbaar naar de persoon van de 

verzekerde, gebundeld met alle diagnosen van de cliënten van de desbetreffende 

zorgaanbieder in een bepaalde periode. 

 

    ________________________________________ 


