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Mengelberg en Van Gastel schreven op 18 april dat de NZa een uitspraak van de hoogste

rechtsinstantie voor het bedrijfsleven van augustus 2010 naast zich heeft neergelegd. Die uitspraak

betrof een verbod op de wijze waarop diagnoses in de psychiatrie moesten worden gehanteerd bij

declaraties aan zorgverzekeraars. De gang van zaken van vóór de rechterlijke uitspraak is op 8 april

j.l. door de NZa opnieuw, geheel ongewijzigd, verplicht gesteld. Het dringt maar nauwelijks tot de

burger door, maar in het kort komt het erop neer dat diagnoses per internet, buiten de patiënten om,

op de declaratie naar de administratie van verzekeraars gezonden worden. Die diagnoses moeten ook

per internet gemeld worden aan het DIS, (DBC-Informatie-Systeem), een geprivatiseerde maar

overheidsafhankelijke database waar deze privégegevens zonder eindtermijn en met onduidelijke

doeleinden bewaard blijven. Psychiaters zijn, op straffe van boetes tot een half miljoen euro(!), óók

verplicht de diagnoses van zelfbetalende patiënten die niets met verzekeraars en/of registraties te

maken willen hebben naar dat DIS te mailen.

De NZa tracht aldus regelgeving te handhaven die zij grotendeels zelf heeft ontwikkeld. Dat is in strijd

met de scheiding der machten: de NZa ontwikkelt regelgeving, controleert deze en bestraft degenen

die zich niet voegen. De NZa gedraagt zich daarmee als een staat in de staat. Dat is een risico dat

niet door besturend Nederland was voorzien, toen in het begin van de jaren negentig van de vorige

eeuw zelfstandige bestuursorganen zoals de NZa, om redenen van efficiency en (mislukte)

bezuiniging werden ingesteld.

Het is te hopen dat de minister of anders de Tweede Kamer een grens stelt aan deze rechtsstatelijke

misstand, te meer daar het DBC-systeem niet blijkt te voldoen aan de oorspronkelijke doelstellingen:

marktwerking, transparantie en kostenbeheersing. Het systeem moet worden afgeschaft, te beginnen

in de psychiatrie.
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