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 ONDERWERP Invoering DBC-systematiek 

 
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft met instemming kennis genomen van uw 
voornemen de voorgenomen Diagnose Behandeling Combinatie systematiek (DBC-systematiek) 
van een specifieke wettelijke basis te voorzien.  Dit voornemen is aangekondigd in een nota over 
de voorgestane invoering van de DBC-systematiek van uw ministerie aan het CBP. Deze nota is 
met medewerkers van uw ministerie en betrokkenen van Zorgverzekeraars Nederland en Cap 
Gemini Ernst & Young op 26 februari 2003 met het CBP besproken.  Het CBP heeft daarbij het 
belang benadrukt dat inzichtelijk wordt gemaakt welke persoonsgegevens noodzakelijkerwijs 
door ziekenhuizen aan de zorgverzekeraars zouden moeten worden verstrekt om de 
verschillende doelen te realiseren die met de invoering van de DBC-systematiek worden 
nagestreefd. Zo kan managementinformatie met niet tot de persoon herleidbare gegevens worden 
gerealiseerd en kan voor de betaling voor verleende zorg door zorgverzekeraars met een beperkte 
set persoonsgegevens worden volstaan. . Een nadere analyse van de voorgestane systematiek is 
vereist, gelet op het belangrijke uitgangspunt van de WBP dat niet meer gegevens mogen worden 
verstrekt dan noodzakelijk is voor het doel van deze verstrekking.  Dit uitgangspunt komt terug 
in de grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens betreffende gezondheid (artikel 21 
ev. WBP). Daarnaast stelt ook de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), 
met name het daarin verankerde beroepsgeheim, beperkingen aan de verstrekking van 
persoonsgegevens van patiënten door ziekenhuizen en medisch personeel. Als duidelijk is welke 
gegevensverwerking noodzakelijk is voor de realisatie van verschillende, gerechtvaardigde 
doeleinden, kan de juridische verankering van het nieuwe  bekostigingssysteem daarop 
aansluiten. 
 
In afwachting van deze uitwerking bestaat voor de invoering van het DBC systeem in de aan het 
CBP gepresenteerde vorm geen toereikende juridische grondslag. Volgens de planning van het 
DBC-project zou 2003 het overgangsjaar moeten zijn van het huidige systeem naar het DBC-
systeem. Het is het CBP bekend dat de DBC-codes van patiënten, die reeds sinds enige tijd in 
ziekenhuisadministraties worden geregistreerd, vanaf 1 januari 2003 volgens dat plan tevens 
zouden moeten worden doorgegeven aan de zorgverzekeraars, naast de informatie die in het 
huidige systeem van functiegerichte budgettering en het verrichtingensysteem wordt verstrekt. 
Uw ministerie aan het CBP om een ontheffing te verlenen voor het verwerkingsverbod ingevolge 
artikel 16 WBP op grond van artikel 23 lid 1 sub e WBP.  Een dergelijke ontheffing heeft het CBP 
niet verleend. Een toereikende juridische grondslag voor de voorgenomen gegevensverwerking in 
de overgangsperiode kan op de in de beschikking gevormde gronden niet worden gevonden in 
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een ontheffing van het CBP. (Een kopie van de beschikking is  bijgevoegd.) De ruimte om  het 
voorgenomen project, vooruitlopende op de invoering van de gehele DBC-systematiek, in te 
voeren bestaat slechts voor zover de huidige wettelijke regimes dit mogelijk maken. Hiervoor 
heeft het CBP eerder, bij brief van 25 januari 2002 aan uw voorganger mevrouw Borst-Eilers en in 
tussentijds overleg met uw ministerie, met klem aandacht gevraagd. 
 
Het CBP is gaarne bereid met uw medewekers over de invoering van de DBC-systematiek nader 
te overleggen,wanneer daar van uw zijde behoefte aan bestaat. Het CBP ziet voorstellen voor 
wettelijke maatregelen op dit terrein graag tijdig om advies tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. U. van de Pol 
Collegelid 
 
 


