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‘Beroepseed niet gewaarborgd’
Achtergrond
Door dbc-systeem zitten de
deuren van de spreekkamer
niet langer potdicht, menen
boze psychiaters.
Van onze verslaggeefster
Sara Berkeljon

AMSTERDAM ‘De medische eed is
duidelijk’, zegt psychiater Kaspar
Mengelberg. ‘Je beroepsgeheim
schend je niet. Ook niet een klein
beetje. De deuren van de spreekka-
mer moeten potdicht zitten.’

En dat is sinds 1 januari niet
meer het geval, stelt hij. Op factu-
ren aan de zorgverzekeraar moe-
ten psychiaters en psychothera-
peuten sindsdien de diagnose –
psychose, dementie, relatieproble-
men – vermelden. Declaraties wor-
den digitaal verwerkt, op basis van
de zogeheten diagnosebehande-
lingcombinaties: dbc’s (zie kader).

Beleidsmakers zagen slechts
voordelen: ondoorzichtige reke-
ningen zouden tot het verleden
behoren. Maar het College Be-
scherming Persoonsgegevens had
reserves. De privacytoezichthou-
der ging akkoord met het dbc-sys-
teem, maar stelde ook dat ‘de

noodzaak van het vermelden van
diagnose-informatie maar net op-
weegt tegen de aantasting van de
persoonlijke levenssfeer van de pa-
tiënt’. Het gaat immers om infor-
matie die je niet graag aan de grote
klok hangt: verslavingen, seksuele
voorkeuren, depressies. Een groei-
end aantal behandelaars keert
zich af van het dbc-systeem, waar-
door hun patiënten de behande-
ling nu zelf moeten betalen.

Die dbc-vrije praktijken vrezen
dat verzekeraars een databestand
over patiënten zullen samenstel-
len, waaruit vergaande conclusies
over psychische hoedanigheden
kunnen worden getrokken.

Ronald van den Berg, psychiater
en oud-voorzitter van de Neder-
landse Vereniging voor Psychia-
trie: ‘Het is te verwachten dat ad-
ministratief medewerkers van ver-
zekeraars toegang tot die gege-
vens hebben.’ Zij zijn niet aan een
medisch beroepsgeheim gebon-
den. ‘Probeer maar eens een le-
vensverzekering af te sluiten als je
psychiatrisch verleden bij de ver-
keerde persoon bij de zorgverzeke-
raar terecht komt.’ De Nederland-
se Zorgautoriteit (NZa) stelt dat de
privacy van patiënten gewaar-
borgd is. Verzekeraars mogen ge-
gevens van patiënten ‘alleen onder

bepaalde voorwaarden’ opvragen,
om declaraties te controleren. Een
woordvoerder van Zorgverzeke-
raars Nederland: ‘Naar ons idee is
de angst onterecht. Wij doen ons
uiterste best te zorgen dat de re-
gels worden nageleefd.’

Behalve de privacykwestie heb-
ben de vrije psychiaters meer be-
zwaren. Zij noemen het dbc-sys-
teem ‘ten principale ongeschikt’
voor psychiatrie en psychothera-
pie. Van den Berg: ‘Gloeilampen
kun je met elkaar vergelijken. Bij
een simpele knieoperatie of een
MRI-scan kan dat misschien ook.

Maar voor de psychiatrie is dit sys-
teem veel te simplistisch.’ Ofwel:
de ene depressie is de andere niet.
Aan dezelfde symptomen liggen
bij de ene patiënt andere oorzaken
ten grondslag dan bij de andere.
En daarin voorziet ‘het eenheids-
worstprincipe’ van de dbc’s niet,
aldus de psychiaters.

Een paar honderd psychiaters en
psychotherapeuten tekenden be-
zwaar aan tegen de dbc-regels bij
de NZa. De procedure loopt nog. De
dbc-vrije praktijken hopen dat er
een uitzonderingsregeling komt
voor zelfbetalende patiënten. Zo

ook de voorzitter van de Koepel
van dbc-vrije praktijken, psycho-
therapeut Ruth Feigenbaum. ‘We
leven in een vrij land met een vrije
markt. Maar je kunt niet naar een
dbc-vrije praktijk waar je uit vrije
wil zelf betaalt. Kennelijk leven we
bijna in een dictatoriale staat.’

Deze week ontving Mengelberg
een ‘oorlogsverklaring’ van verze-
keraar Agis. Een van zijn patiënten
probeerde een ouderwetse decla-
ratie – zonder dbc – tóch vergoed te
krijgen. Per aangetekende brief
waarschuwde de verzekeraar: als
Agis meer declaraties ontvangt die
niet voldoen aan de regels, ‘zullen
wij melding doen bij de Fiod-ECD’.

Dat was schrikken. Het Open-
baar Ministerie zou Mengelberg
strafrechtelijk kunnen vervolgen.
Ook de Nza mag handhaven: de
toezichthouder kan boeten en
dwangsommen opleggen aan de
dbc-vrije praktijken. Of dat snel zal
gebeuren, laat een woordvoerder
in het midden. ‘We doen nu onder-
zoek. Er is hier sprake van een eco-
nomisch delict. En waar de regels
overtreden worden, zullen wij
h a n d h av e n . ’ Mengelberg: ‘Dan
kom ik, en ik niet alleen, in grote
problemen. Dwangsommen, boe-
ten, eventueel strafvervolging. Ze
kunnen ons ruïneren.’
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