
Help de juridische toetsing van het privacyprobleem in de DBC-systematiek mogelijk te maken 

door u als donateur of sympathisant aan te sluiten bij de KDVP. 

IJveren voor de privacy van cliënten/patiënten en voor een inhoudelijk valide indicatiebeleid in de GGZ, 

met name in de psychotherapie/psychiatrie heeft nog steeds zin. 

 
Een oproep van Stichting Koepel van DBC-vrije Praktijken  

 
Stichting Koepel van DBC-vrije Praktijken  komt  zowel in als buiten rechte op voor de privacy van de  patiënten/cliënten van psychotherapeuten en psychiaters 

en voor de borging van het beroepsgeheim als noodzakelijke randvoorwaarde voor de psychotherapeutische behandelrelatie 

 

  

Een ingevoerde wet 

Er bestaan in de GGZ breed gedragen bezwaren 

tegen een aantal wezenlijke aspecten van het nieuwe 

vergoedingensysteem, de Diagnose Behandeling 

Combinatie (DBC-systematiek). De belangrijkste zijn 

aantasting van het (medisch) beroepsgeheim, de 

schending van de privacy van de cliënten/patiënten 

door verplichte vermelding van de diagnose op de 

nota en het gebrek aan inhoudelijke validiteit door de 

koppeling van de duur en prijs van de behandeling 

aan DSM-IV-classificaties. Bovendien moet van alle 

behandelingen diagnose-informatie - weliswaar 

gepseudonimiseerd - worden doorgegeven aan een 

zogenaamd  Diagnose Informatie Systeem (DIS).  

M.i.v. 1 januari 2008 is deze vergoedingen-

systematiek als onderdeel van de zorg-

verzekeringswet in werking getreden. Wij hebben ons 

als professionals aan deze wet te houden. Dit geldt 

niet alleen voor verzekerde behandelingen, maar ook 

voor die behandelingen waarvoor een cliënt zelf 

wenst te betalen om gevrijwaard te blijven van het 

naar buiten brengen van zijn/haar 

behandelinformatie. Ook over deze psychotherapieën 

moet diagnose-informatie worden doorgegeven aan 

het DIS en de nota moet in de vorm van een 

totaalprijs, gekoppeld aan een diagnose, worden 

gepresenteerd, anders is er sprake van een 

‘economisch delict’.  

 

Zijn we er nu echt blij mee of is het toch een 

Procrustes-bed?  

Oppervlakkig gezien lijkt het of het beroepsveld 

tevreden is met deze nieuwe regelgeving. Dit heeft te 

maken met de omstandigheid dat onze eigen 

beroepsverenigingen aan de invoering van het 

nieuwe zorgverzekeringsbestel hebben meegewerkt 

en de voordelen van dit nieuwe stelsel hebben laten 

prevaleren boven gevoelde bezwaren. Het nieuwe 

zorgverzekeringsbestel heeft onmiskenbaar 

voordelen. Zo is psychotherapie nog nooit zo 

toegankelijk geweest. Psychotherapie zit nu in het 

basispakket en cliënten/patiënten hoeven vanaf 

begin 2009 zelfs geen eigen bijdrage meer te 

betalen.  

De aandacht voor de positieve aspecten van het 

zorgverzekeringsbestel onttrekt aan het zicht dat 

veel professionals ongelukkig zijn met de genoemde 

fundamentele bezwaren tegen de nieuwe 

regelgeving, de schending van de privacy en het 

gebrek aan inhoudelijke validiteit. 

Geluiden van onvrede zijn helaas vooral in de 

wandelgangen te horen en gaan samen met een 

gevoel van machteloosheid: we kunnen er niets meer 

tegen doen, want de wet is in werking getreden. In 

de officiële gremia is de kritiek ook van de agenda 

verdwenen.
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Bovendien is door instellingen zowel als zelfstandige 

zorgverleners inmiddels veel geïnvesteerd. Men heeft 

de handen vol (gehad) aan de indrukwekkende 

administratieve ict-logistiek die dit systeem met zich 

meebrengt, naast forse financiële investeringen in de 

nieuwe informatiesystemen.  

 

Collegae in de GGZ-instellingen  

Professionals werkzaam in de GGZ-instellingen zijn 

zich veelal minder bewust van de problemen die bij 

DBC’s spelen. Begrijpelijk omdat de administratieve 

afdelingen de uitvoering ervan grotendeels voor hun 

rekening nemen. Maar wel onterecht. Voor hen zijn 

de problemen voor hun vak in essentie niet anders, 

zo wordt in deze setting de privacy van de cliënt niet 

minder aangetast.  

 

IJveren voor behoud van privacy  

Heeft het nog zin om te ijveren voor 

vertrouwelijkheid en privacy in de GGZ? Zijn er nog 

mogelijkheden om effectief stelling te nemen? Het 

antwoord is naar ons oordeel bevestigend.  

Gespecialiseerde juristen zijn van mening dat de 

betreffende regelgeving vanwege de schending van 

de privacy van de cliënt/patiënt onhoudbaar is omdat 

deze strijdig is met het Europese Verdrag van de 

Rechten van de Mens (EVRM, artikel 8). ). De politieke 

en materiële discussie lijkt afgesloten, maar de 

juridische discussie is nog niet gevoerd. 
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 Gelukkig is er een actieve en groeiende groep professionals die 

in beweging komt tegen de huidige ontwikkelingen:  “De GGZ laat 
zich horen”, zie www.deggzlaatzichhoren,   

 

http://www.deggzlaatzichhoren/


De KDVP en de procesgang  

De juridische strijd voor privacy en beroepsgeheim 

wordt gevoerd door Stichting Koepel van DBC-vrije 

Praktijken en een aantal privé-personen. De KDVP is 

de enige organisatie die namens vakgenoten en 

cliënten optreedt als procespartij en als zodanig 

ontvankelijk is verklaard.   

De KDVP is sinds september 2007 actief en heeft 

inmiddels twee procedures gestart, waarbij bezwaren 

met betrekking tot  privacy aan respectievelijk de 

rechter  (College van Beroep voor het bedrijfsleven)  

en het College Bescherming Persoonsgegevens 

worden voorgelegd. 

Als we in eerste instantie ons gelijk niet krijgen, staat   

bij beide procedures een gang naar het Europese Hof 

van de Rechten van de Mens open en is, zoals 

gezegd, kansrijk. Voor meer informatie over deze 

juridische procedures verwijzen we u graag naar 

onze site www.dbcvrij.nl.  

De KDVP zoekt een breed draagvlak, ook om deze 

juridische toetsing financieel mogelijk te maken. 

 

Nuttige documenten van de KDVP  

De KDVP heeft met haar juristen twee documenten 

samengesteld,  de KDVP Privacybrochure en het KDVP 

Inspectieprotocol.  

De Privacybrochure is bedoeld om zowel vakgenoten 

als cliënten te informeren over de huidige 

privacycondities in de GGZ.  Hiervan kan gebruik 

gemaakt worden zowel in de vrijgevestigde praktijk 

als in instellingen. Het KDVP Inspectieprotocol  is 

ontwikkeld om vrijgevestigde collegae bij te staan bij 

een eventuele controle, die de NZa sinds enkele 

maanden uitvoert  met betrekking tot de naleving 

van de huidige regelgeving.  Hierbij is de 

Privacybrochure  eveneens een relevant document.  

De Koepel stelt de KDVP Privacybrochure beschikbaar 

aan donateurs en sympathisanten. Het KDVP 

Inspectieprotocol is op te vragen door donateurs die 

de bijdrage voor 2009 hebben overgemaakt. 

Beide documenten zijn verkrijgbaar via 

info@dbcvrij.nl.  

 

 

De financiële kant van de zaak.  

Tot op heden is door de kleine kring van KDVP 

(mede-)eisers/donateurs € 50.000,- bijeengebracht 

voor procedurekosten. Daarmee heeft een relatief 

kleine kring van mensen het mogelijk gemaakt met 

hun financiële bijdrage in rechte op te komen voor 

privacy en beroepsgeheim in onze sector. Het 

merendeel van hen heeft dit gedaan door zich als 

(mede-) eiser te verbinden met door KDVP gevoerde 

procedures. Deze (mede-)eisers hebben jaarlijks 

minimaal € 300 ingelegd, een aantal zelfs een 

veelvoud van dat bedrag. Voor alle duidelijkheid, alle 

bijdragen zijn/worden ingezet voor de advocaten en 

proceskosten. Bestuurskosten worden niet in 

rekening gebracht.  

Omdat het beschikbare budget slinkt en we rekening 

houden met een verlengde procesgang naar het 

Europese Hof in Straatsburg is het wenselijk om onze 

financiële basis te verbreden. Dit lijkt haalbaar. Uit 

een recente enquête
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 is gebleken dat er duizenden 

beroepsgenoten/GGZ-collegae zijn die ernstige 

ethische problemen hebben met de huidige 

regelgeving, ook al zien zij zich - uit 

verantwoordelijkheid voor hun cliënten/ patiënten, 

maar ook i.v.m. hun eigen financiële situatie - 

genoodzaakt zich  te conformeren aan het nieuwe 

systeem.   

 

Oproep om financieel bij te dragen.  

Bent u een van degenen die kritisch staan tegenover 

het huidige vergoedingenstelsel en het als hun 

belang zien dat de privacykwestie juridisch wordt 

getoetst? Dan verzoeken wij u een bijdrage te leveren 

aan het fonds van de KDVP.  

Grote en minder grote bijdragen zijn welkom.  

 

Verzoek om dit bericht door te sturen aan 

collegae en anderen die mogelijk sympathiseren 

Het komt de zaak ten goede als dit bericht zo breed 

mogelijk wordt verspreid. U kunt daarbij helpen als u 

dit bericht aan zoveel mogelijk van uw collegae 

doorstuurt. 

Ook anderen dan psychotherapeuten, psychiaters, 

GGZ-medewerkers kunnen geïnteresseerd zijn. Wij 

zijn immers allen als Nederlandse burgers 

belanghebbend betrokken bij deze vergaande, 

fundamentele inbreuk op onze privacy rechten. 

Het gaat over ieders privacy en over ieders recht 

op zelfbeschikking. 

 

U kunt zich bij ons aanmelden via 

info@dbcvrij.nl 

 

Wij zien uw bijdrage
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 graag tegemoet op 

girorekening 53 43 705 van de Stichting 

KDVP te Amsterdam 

 

voor verdere informatie over de juridische 

procedures  en achtergronden  verwijzen wij u 

graag naar www.dbcvrij.nl 

 

  

 

 

© juli 2009 Stichting KDVP 

                                                 
2 onderzoeksrapport  “De GGZ ontwricht”,  SP, oktober 2008: van 
de 5300 hulpverleners in de GGZ die deelnamen aan de enquête 
was 90% voorstander van het afschaffen van de DBC-systematiek, 
dit zijn 4770 collegae! 
 
3 Voor beroepsgenoten fiscaal aftrekbaar als advieskosten 
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