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Geachte , 
 
Bij brief d.d. 17 juli 2015 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om advies 
gevraagd over een wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de versleutelde 
aanlevering van de zorgvraagzwaarteindicator aan zorgverzekeraars. Over de aanlevering van 
zorgvraagzwaartegegevens aan zorgverzekeraars is door het CBP op 4 september 2013 reeds 
eerder advies uitgebracht (z2013-00498). Met deze brief voldoet het CBP aan uw verzoek. 
 
Hoofdlijnen van de regeling 
Aan de Regeling zorgverzekering wordt een drietal nieuwe artikelen toegevoegd (artikelen 7.2a, 
7.2b en 7.2c). In artikel 7.2a wordt geregeld dat de zorgaanbieder bij de declaratie het gegeven 
zorgvraagzwaarte verstrekt via VECOZO BV aan de zorgverzekeraar. VECOZO BV zorgt daarbij 
voor de versleuteling van het gegeven zorgvraagzwaarte voordat dat gegeven met de overige 
declaratiegegevens aan de zorgverzekeraar wordt verstrekt. Ook verstrekt VECOZO BV de 
declaratiegegevens en het versleutelde gegeven zorgvraagzwaarte aan Vektis CV. Ten behoeve 
van het maken van analyses voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars, noodzakelijk voor de 
uitvoering van de zorgverzekering of de Zorgverzekeringswet en ten behoeve van het verrichten 
van controle of fraudeonderzoek, verkrijgt Vektis CV van VECOZO BV ook de sleutel waarmee 
het gegeven zorgvraagzwaarte kan worden ontsleuteld.  In artikel 7.2c is een regeling opgenomen 
voor het geval de declaratie bij de zorgverzekeraar zonder tussenkomst van VECOZO BV 
plaatsvindt. In artikel 7.2b wordt aan VECOZO BV en Vektis CV een aantal verplichtingen 
opgelegd, onder andere een plicht tot beveiliging van persoonsgegevens en geheimhouding van 
die gegevens.  
 
Beoordeling 

- Verplichting voor de zorgaanbieder om het gegeven zorgvraagzwaarte aan te leveren 
In het advies van 4 september 2013 is het CBP reeds ingegaan op de noodzaak voor 
zorgverzekeraars om ter uitvoering van hun taken te kunnen beschikken over persoonsgegevens, 
waaronder persoonsgegevens betreffende gezondheid, over verzekerden van wie de verleende, 
verzekerde zorg – in casu in de cGGZ – wordt gedeclareerd door zorgaanbieders en/of door de 
verzekerde zelf.  In dat verband is ook de noodzaak onderkend van het uitbreiden van de 

AAN Minister van Volksgezondheid, Welzijn 
 en Sport 
  
 Postbus 20350 
 2500 EJ DEN HAAG 
  
  
  

ONDERWERP Adviesaanvraag alternatieve aanlevering 
zorgvraagzwaarte cGGZ 

DATUM 15 september 2015 
ONS KENMERK z2015-00360 

CONTACTPERSOON  
  
  

UW BRIEF VAN 17 juli 2015 
UW KENMERK  



 

 

DATUM 15 september 2015 
ONS KENMERK z2015-00360 

BLAD 2 

verplichting voor zorgaanbieders in de cGGZ om persoonsgegevens aan te leveren bij de 
declaratie, met het gegeven zorgvraagzwaarte.   
In de onderhavige regeling blijft die verplichting voor de zorgaanbieder gehandhaafd, maar  
wordt voorzien in mogelijkheden tot gebruik van het gegeven zorgvraagzwaarte voor de taken 
van zorgverzekeraars, zonder dat daarvoor het gegeven zorgvraagzwaarte in tot de persoon 
herleidbare vorm, aan de zorgverzekeraar ter beschikking hoeft te komen.  
Het CBP constateert dat deze wijze van aanlevering en verwerking van het gegeven 
zorgvraagzwaarte in overleg tussen alle betrokken partijen (zorgaanbieders en  zorgverzekeraars) 
is ontwikkeld en door alle betrokken partijen wordt onderschreven/geaccepteerd. Betrokken 
partijen merken deze werkwijze bovendien aan  als een wijze van verwerking waarmee zo min 
mogelijk inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verzekerde.    

Het CBP ziet geen aanleiding tot aanvulling van de reeds in het advies van 4 september 2013 
gemaakte opmerkingen over de – gelet op artikel 8 EVRM – te onderbouwen noodzaak tot 
verplichting van de zorgaanbieders om het gegeven zorgvraagzwaarte aan te leveren teneinde 
zorgverzekeraars in de gelegenheid te stellen hun taken uit te voeren.  

 
- Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van VECOZO BV en Vektis CV bij de 

verwerking van het gegeven zorgvraagzwaarte 
In de voorgestelde bepalingen wordt aan zowel VECOZO BV als Vektis CV een zodanige rol 
toebedeeld – met bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden - dat het gegeven 
zorgvraagzwaarte kan worden verwerkt voor de uitvoering van taken door zorgverzekeraars, 
zonder dat zorgverzekeraars over dat gegeven in een tot de persoon herleidbare vorm (hoeven te) 
kunnen beschikken. Met name voor Vektis CV geldt dat het daarbij gaat om bevoegdheden tot 
verwerking van het gegeven zorgvraagzwaarte, die niet (meer) berusten bij zorgverzekeraars zelf. 
Derhalve kan - in ieder geval voor wat betreft de verwerking van het gegeven zorgvraagzwaarte – 
niet langer gesproken worden van verwerking van persoonsgegevens door Vektis CV als 
bewerker voor zorgverzekeraar(-s). Voor deze verwerking moet Vektis CV derhalve beschouwd  
worden als ‘verantwoordelijke in de zin van de Wbp’.  

Het CBP adviseert in de Nota van Toelichting op dit punt een met de Wbp 
overeenstemmende, verhelderende beschouwing op te nemen.   

 
 

- Materiële controle door zorgverzekeraars en het gegeven zorgvraagzwaarte 
In de Nota van Toelichting wordt opgemerkt dat met de voorgestelde bepalingen niet wordt 
uitgesloten dat, in het kader van  materiele controle, de (medisch adviseur van de) 
zorgverzekeraar over het gegeven zorgvraagzwaarte in tot de persoon herleidbare vorm mag 
komen te beschikken. De in artt. 7.2a t/m 7.2c Rzv op te nemen regeling inzake de 
zorgvraagzwaarte laat derhalve het bepaalde in artt. 7.5 t/m 7.11 Rzv inzake de uitvoering van 
materiele controle door zorgverzekeraars onverlet. Het CBP wijst er – voor de goede orde - op dat 
het uitvoeren van detailcontroles door zorgverzekeraars in het kader van materiële controle aan 
strikte voorwaarden is gebonden. Met het opvragen van het gegeven zorgvraagzwaarte in tot de 
persoon herleidbare vorm in het kader van materiele controle in de cGGZ, dient derhalve de 
grootste mogelijke terughoudendheid te worden  betracht.    
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Het CBP adviseert de relevante passages in de Nota van Toelichting  in deze zin verder 
aan te scherpen.     

 
 

- Privacyverklaring en het gegeven zorgvraagzwaarte 
In de MvT wordt aangegeven dat met ingang van 2017 er geen technische noodzaak meer zou zijn 
om de regeling van de NZa inzake de privacyverklaring nog van toepassing te laten zijn op het 
gegeven zorgvraagzwaarte dat met de declaratie moet worden aangeleverd.  

Het CBP adviseert een en ander in de Nota van Toelichting nader te onderbouwen, nu er 
weliswaar geen sprake meer is van het – in tot het individu herleidbare vorm - ter 
beschikking komen van het gegeven zorgvraagzwaarte bij zorgverzekeraars, maar dit 
gegeven wel in herleidbare vorm ter beschikking komt van andere ‘derden’. Het CBP 
adviseert derhalve om met name aandacht te besteden aan de vraag of de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van cGGZ- patiënten waarin de privacyverklaring beoogd 
te voorzien, uitsluitend betrekking heeft op de verwerking door zorgverzekeraars of zich 
ook tot de verwerking door elke andere ‘derden’ zou moeten uitstrekken.  

 
Advies   
Het CBP adviseert u aan het vorenstaande op passende wijze aandacht te besteden. 
 
 
Hoogachtend, 
Voor het College bescherming persoonsgegevens, 
 
 
 
 
mr. W.B.M. Tomesen 
Collegelid  
 
 
 

 


