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Geachte heer van Rijn, 
 
 
In het najaar van 2005 is het College bescherming persoonsgegevens (CBP) akkoord gegaan met 
het gebruik van de huidige diagnose-informatie op DBC-niveau in het declaratieverkeer in de 
somatische zorg, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat op de middellange termijn het aantal 
DBC’s zou worden teruggedrongen door indikking of vergroving. Dit laatste paste ook in uw 
streven naar doelmatigheid, vermijding van administratieve belasting en privacybescherming. 
 
Uit het rapport “DBC’s eenvoudig beter” van 7 juni 2006 (verder te noemen: het rapport) blijkt dat 
voor de problemen rond DBC’s een andere oplossing is gekozen. Vereenvoudiging wordt niet 
bereikt door vermindering van het aantal DBC’s maar door een andere werkwijze waardoor 
artsen niet meer hoeven uit te zoeken welke DBC-code bij een behandeling hoort: men voert 
diagnose en behandeling in op de computer, waarna de software automatisch de juiste DBC 
zoekt. Het gebruik van diagnose-informatie in het declaratieverkeer van zorgverlener naar 
verzekeraar zal hierdoor niet afnemen. In het rapport worden ook overigens geen maatregelen 
genoemd die de met het oog op de bescherming van persoonsgegevens noodzakelijke vergroving 
bewerkstelligen. 
 
Ik hecht eraan te benadrukken dat het CBP niet structureel heeft ingestemd met het zeer 
gedetailleerde DBC-gegevensverkeer van zorgverlener naar verzekeraar zoals dat nu plaats vindt 
in de somatische zorg, maar destijds onder grote druk in verband met de invoering van het 
nieuwe zorgstelsel zijn verzet hiertegen heeft gestaakt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat 
maatregelen zouden worden genomen waardoor de diagnose-informatie tot aanvaardbare 
proporties zou worden teruggedrongen. 
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Het feit dat in het rapport zulke maatregelen in het geheel niet aan de orde komen, is voor het 
CBP aanleiding u te wijzen op uw verantwoordelijkheid ervoor zorg te dragen dat binnen 
afzienbare tijd aan voornoemde voorwaarde zal worden voldaan. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
mw. mr. dr. J. Beuving 
collegelid 
 
 
 
 
 
 


