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Geachte Kamerleden,
LPGGZ pleit voor zorgvuldig proces vóór invoering tijdelijke ministeriële regeling persoonsgegevens
op facturen jeugdwet en privacy.
Op dinsdag 14 juli 2015 ontvingen het Landelijk Platform GGz en andere cliëntenorganisaties het
verzoek om, binnen 1 dag, een reactie te geven op het concept van de tijdelijke ministeriële regeling
voor persoonsgegevens op jeugdwet-facturen. Daarbij werd LPGGZ uitgenodigd voor een
bijeenkomst over dit onderwerp, op woensdagochtend 15 juni.
Het Landelijk Platform GGz pleit voor een zorgvuldig en gedegen proces. Een proces waarin de
cliëntenorganisaties gelegenheid hebben om in overleg met de achterban en een jurist tot een
gewogen reactie te komen. Juist bij een regeling waarbij het beroepsgeheim en de privacy van
kinderen in het geding zijn, moet zorgvuldigheid worden betracht. We willen kunnen beoordelen in
hoeverre de veiligheid van de patiëntgegevens (van kinderen en hun ouders) goed geborgd zijn en of
het beroepsgeheim voldoende erkend wordt en daarmee de patiëntgegevens.
Bij het Landelijk Platform GGz en bij de Monitor Transitie Jeugd komen vrijwel dagelijks verhalen
binnen dat zorgaanbieders onder druk gezet worden door gemeenten om patiëntgegevens te leveren,
omdat ze anders de rekening niet betaald krijgen of niet gecontracteerd worden. Daarnaast komen er
verontrustende verhalen binnen van kinderen en hun ouders die een brief krijgen van zorgaanbieders,
die hen verplicht om patiëntgegevens aan gemeenten aan te leveren. Gaan ouders niet akkoord, dan
krijgen zij de behandeling niet vergoed.
Naast zorgvuldigheid in de termijn waarop organisaties worden betrokken bij de ontwikkeling van de
tijdelijke regeling, maken we ons ook zorgen om de zorgvuldigheid in het proces. Er bestaat namelijk
geen wettelijke basis voor deze regeling, waarbij het gaat om de uitwisseling van medische gegevens.
Voor ons is niet voldoende vastgesteld, dat het belang van de noodzaak, proportionaliteit en

subsidiariteit van de diagnose informatie op de factuur voldoende is afgewogen tegen de inbreuk op
de privacy van cliënten. Ook op dit punt pleiten we voor zorgvuldigheid en het betrekken van de
Tweede Kamer bij de invoering van een dergelijke regeling. Daarnaast maken wij ons zorgen, dat
deze tijdelijke regeling een precedent schept voor de manier waarop de regeling straks in de Veegwet
2015 wordt opgenomen.
Inhoudelijk zien we de volgende zorgelijke punten, waarvan we vinden dat deze verder moeten
worden onderzocht en uitgewerkt voor de tijdelijke regeling wordt ingevoerd:
- Beveiliging van zeer privacygevoelige informatie wanneer deze in handen van de gemeente is:
wie hebben toegang en op welke manier en hoelang blijven gegevens bewaard? Deze vragen zijn
vooral relevant, omdat de gemeente dichterbij de mensen is dan een zorgverzekeraar,
zorgkantoor of bureau jeugdzorg. Veel cliënten en ouders zullen bekenden of familie hebben die
werkzaam zijn bij de gemeente. Voor cliënten kan dit een belemmering vormen om gebruik te
maken van hulp.
-

In de bijeenkomst werd aangegeven, dat ambtenaren ook een beroepsgeheim hebben, maar de
ervaring leert dat men in de wandelgangen hier niet altijd goed mee om gaat.

-

De regeling zoals deze nu is opgezet, biedt een oplossing voor het probleem aangegeven door
gemeenten (dat zij momenteel de rechtmatigheid van facturen niet kunnen vaststellen en
daardoor facturen niet betalen) en aanbieders (dat facturen voor geleverde diensten alleen
betaald worden als de geheimhoudingsplicht van jeugdhulpverleners wordt doorbroken).

Voor het oplossen van dit probleem voor gemeenten en zorgaanbieders, wordt met deze regeling
voorbij gegaan aan de privacy van cliënten. In de visie van het Landelijk Platform GGz zou echter de
privacy van cliënten het hoogste goed moeten zijn en mag deze niet in het geding komen vanwege
een probleem bij de gemeente. Daarom willen wij dat ook de volgende alternatieve opties worden
verkend:
- Leg de controle in de eerste instantie bij de toegang en laat gemeenten vervolgens de facturen
standaard betalen. Achteraf zou steekproefsgewijs een controle op de rechtmatigheid kunnen
plaatsvinden. Deze wijze van betalen en controleren wordt nu al veelal gebruikt bij
zorgverzekeraars.
- Volgens deze tijdelijke regeling worden diagnose-gegevens van cliënten op de factuur geplaatst.
Hierbij zou een opt-out regeling moeten komen (zoals nu ook al bij de volwassen zorg geldt),
waardoor cliënten de mogelijkheid krijgen om hier geen toestemming voor te verlenen. Wanneer
een opt-out regeling gaat gelden, is het essentieel dat cliënten hier tijdig en op een juiste manier
over worden geïnformeerd.
- Het is echter ook een optie om diagnose-gegevens standaard niet op te nemen en wanneer dit
noodzakelijk blijkt alsnog toestemming te vragen aan cliënten voor uitwisseling van gegevens.
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Conclusie
Deze ministeriele regeling moet een tijdelijke oplossing bieden voor wat het CBP aangaf als lacune in
de Jeugdwet, omdat in deze wet de “doorbreking geheimhoudingsplicht Jeugdwet niet goed geregeld
is”. Het LPGGz en haar achterban is van mening, dat moet worden onderzocht hoe betalingen kunnen
plaatsvinden zonder dat deze geheimhoudingsplicht moet worden doorbroken. Wij pleiten dan ook
voor uitstel van de invoering en het opzetten van een zorgvuldig proces vóór invoering van de tijdelijke
regeling.

Met vriendelijke groet,

Marjan ter Avest,
Directeur Landelijk Platform GGz

cc.
Staatssecretaris VWS de heer drs. M.J. van Rijn
Staatssecretaris VenJ de heer mr.dr. K.H.D.M. Dijkhof
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