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Geachte heer …, 
 
U heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd te adviseren inzake uw 
voorstel tot wijziging van de productstructuur DBC GGZ. Dit voorstel behelst een wijziging van 
de huidige productstructuur DBC GGZ (waarover het CBP op 6 december 2006 positief advies 
heeft uitgebracht) en houdt kort samengevat het volgende in: 
 
- de ambulante en klinische behandelgroepen worden samengevoegd;  
- bij alle langdurige zorg1 wordt diagnose-informatie aan verzekeraars verstrekt (momenteel is 

dit slechts het geval bij langdurige ambulante zorg).  
 
Op zich leveren de argumenten voor deze wijziging van de productstructuur DBC GGZ een 
aannemelijk beeld op. Niettemin heeft het CBP besloten geen advies uit te brengen inzake uw 
voorstel. Het CBP zal dit hieronder nader toelichten. 
 
In zijn advies van 6 december 2006 heeft het CBP opgemerkt dat de huidige productstructuur 
DBC GGZ een substantiële aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de GGz-patiënten 
inhoudt, en dat het CBP een eventuele uitbreiding van de vermelding van diagnose-informatie op 
de GGz-declaratie in de toekomst uiterst gereserveerd tegemoet zal zien.  
 
In de productstructuur zoals u die nu ter advisering aan het CBP heeft voorgelegd zijn nog 
wezenlijke veranderingen mogelijk. Hoewel u stelt dat niet voorzien wordt dat de 
productstructuur de komende twee jaar wezenlijke veranderingen hoeft te ondergaan en dat de 
verwachting bestaat dat niet ‘binnen afzienbare tijd’ verandering zal plaatsvinden in het 
(momenteel niet) bestaan van de noodzaak diagnose-informatie op te nemen in de 
prestatiebeschrijvingen van de korte behandelgroepen, houdt u bij dit alles een duidelijke slag om 
de arm. U merkt daarbij op dat de mogelijkheid bestaat dat op basis van meer informatie (meer 
geregistreerde DBC’s) andere conclusies worden getrokken.  
 
Het CBP heeft besloten niet te adviseren over enig voorstel tot aanpassing van de 
productstructuur, totdat sprake is van een stabiele situatie. U dient zich eerst definitief uit te 
spreken over de vraag waar het evenwicht ligt tussen enerzijds het belang dat verzekeraars de 
                                                 
1 Langdurige zorg: zorg waarbij sprake is van 250 of meer minuten directe behandeltijd. 
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taken die zij in het nieuwe stelsel hebben gekregen zo goed mogelijk kunnen uitvoeren (waarvoor 
zij informatie nodig hebben) en anderzijds de privacy van de betrokkene. U dient hiertoe 
tenminste duidelijke én definitieve standpunten in te nemen ten aanzien van: 
  
1. het vermelden van de diagnose op de declaratie bij korte behandelgroepen; 
2. het aantal diagnosegroepen. 
 
Hoewel het CBP geen advies uitbrengt tot sprake is van een stabiele situatie, betekent dit niet dat 
het CBP zich in de tussentijd onthoudt van toezicht met betrekking tot de productstructuur DBC 
GGZ.  
 
Het CBP vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
mw. mr. dr. J. Beuving 
collegelid 
 


