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Opinie

Gun psychiaters hun prudentie

De Volkskrant, 5 maart 2010, Arnold Heertje

De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) heeft onlangs de psychiater W. Malkus de formele

aanwijzing gegeven de behandeling van zijn patiënten te openbaren in het kader van de

registratie voor de diagnose-behandelcombinatie (dbc). De aanwijzing ging gepaard met het

dreigement dat in geval van het niet opvolgen van dit bevel, een bestuurlijke boete zal worden

opgelegd die kan oplopen tot 500 duizend euro. Wat voor de betrokken psychiater een

faillissement zou betekenen. De medewerkers van de NZa voeren bevelen uit, zonder deze aan

een humane toets te onderwerpen.

Ernstiger is dat een semi-overheidsinstelling in Nederland een burger, die een beroep uitoefent

waarvan de hoeksteen de vertrouwelijkheid van de spreekkamer is en derhalve het onvoorwaardelijk

waarborgen van het beroepsgeheim vergt, met de rug tegen de muur zet in afwachting van executie.

Immers, het hanteren van de dbc-registratie jegens psychiaters en psychotherapeuten, houdt in het

aan derden onthullen van intieme karakteristieken van de geestelijke gezondheidstoestand van

patiënten, die op vertrouwen moeten kunnen rekenen. Het vertrouwen dat hun psychische toestand

uitsluitend wordt gekend door de behandelend geneesheer.

Hoewel voor de Nederlandse zorgverzekeraars deze registratie op het onderhavige terrein niet nodig

is en ook niet wenselijk wordt geacht, hebben minister Klink en ex-staatssecretaris Bussemaker dit

inhumane beleid voortgezet als onwrikbaar onderdeel van de marktwerking in de zorg. Ondanks de

protesten van patiënten en psychiaters, hebben zij geweigerd de wetgeving aan te passen, dan wel de

uitvoering te humaniseren.

Bussemaker is van het toneel verdwenen en kan nadenken over de schade die in menselijk opzicht is

aangericht. De volledige verantwoordelijkheid voor deze misstand in onze samenleving ligt nu bij

minister Klink. Zijn collega Hirsch Ballin van Justitie kan hem toelichten waarom het weerzinwekkende

optreden van de Nederlandse Zorgautoriteit jegens psychiaters herinneringen oproept aan lang

vervlogen tijden.


