Informatie Privacyverklaring zorgactiviteiten & Indicatie dure geneesmiddelen

Privacyverklaring zorgactiviteiten & indicatie dure geneesmiddelen
Informatie op de nota
Het ministerie van VWS heeft besloten dat
per 1 juni 2014 de informatie die op de
nota naar de zorgverzekeraar gestuurd
wordt, uitgebreid wordt. Per 1 juni 2014
worden op de nota een aantal
zorgactiviteitcodes meegestuurd die
weergeven welke behandeling u in het
ziekenhuis ontvangen heeft. Heeft u een
behandeling ontvangen waarvoor een
duur geneesmiddel voorschreven wordt,
dan wordt ook de indicatie waarvoor u dit
middel krijgt per 1 januari 2017
meegestuurd aan de zorgverzekeraar.

•
•
•
•
•
•

Diagnose
DBC-declaratiecode
Tarief DBC
DBC-zorgproductcode
Consumentenomschrijving DBC
Zorgactiviteiten (bijv.
polikliniekbezoek of operaties)

Indien u bezwaar aantekent tegen het
vermelden van de zorgactiviteitcodes en
de indicatie zullen nog wel de overige
gegevens aan de zorgverzekeraar
verstuurd worden.
Wordt dan alle privacygevoelige
informatie niet meer meegeleverd aan
de zorgverzekeraar?

Bezwaar
Als u als patiënt vanuit het oogpunt van
bescherming van uw persoonlijke
levenssfeer hier bezwaar tegen heeft, dan
kunt u het formulier Privacyverklaring
zorgactiviteiten en indicatie dure
geneesmiddelen invullen.
Dit formulier is verkrijgbaar bij de balie
waar u een afspraak heeft of kunt u vinden
onderaan deze folder. Bij de balie van uw
poli wordt het formulier voorzien van uw
gegevens. Hierna wordt de verdere
procedure in gang gezet zodat de
zorgactiviteiten en indicatie niet meer
meegestuurd worden op uw nota naar de
zorgverzekeraar.

Veel gestelde vragen
Welke informatie wordt er nu verstuurd
naar de zorgverzekeraar en wat wordt
er na ondertekening nog aan informatie
opgestuurd?
De NZa wet- en regelgeving verplicht
ziekenhuizen om verschillende informatie
op de nota te vermelden. Het gaat daarbij
om onder meer:
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Als ziekenhuis zijn wij verplicht de overige
gegevens nog steeds op de nota te
plaatsen. De DBC diagnose en de
consumentenomschrijving DBC bevatten
mogelijk nog steeds privacygevoelige
informatie. Een diagnose en
consumentenomschrijving die wel op de
nota blijven staan zijn bijvoorbeeld “SOA”
en “Operatie bij een seksueel
overdraagbare aandoening”.
Maakt het uit hoe lang ik al voor een
bepaalde zorgvraag in behandeling
ben?
Ja, het tegenhouden van de
zorgactiviteitcodes is niet mogelijk bij
behandelingen die al meerdere jaren
voortduren.
Het tegenhouden van zorgactiviteiten
en indicatie op de nota is alleen
mogelijk als u gestart bent met deze
behandeling van deze zorgvraag op 1
januari 2020 of later.

Voorbeelden
Bent u voor het eerst met knieklachten in
het GHZ geweest op 1 oktober 2020 dan
zullen bij alle toekomstige nota’s voor
deze klacht de zorgactiviteiten en de
indicatie voor dure geneesmiddelen niet
meer op de nota vermeld worden.

•

•

Bent u voor het eerst met knieklachten in
het GHZ geweest op 1 december 2019
dan kunnen we het meesturen van de
zorgactiviteitcodes en indicaties voor dure
geneesmiddelen bij (toekomstige) nota’s
voor de knieklachten niet blokkeren.
Hoe vaak moet ik het formulier
invullen?
Bij het ondertekenen van een formulier
tekent u voor het niet meesturen van de
zorgactiviteiten voor 1 zorgvraag.

verschillende zorgvragen/klachten
binnen hetzelfde specialisme.
Onder behandeling bent bij
meerdere dokters voor
verschillende zorgvragen/klachten
bij verschillende specialismen.
Vandaag een behandeling
ontvangt voor een kniefractuur en
u over 3 maanden een
behandeling krijgt voor
darmklachten. Voor uw nieuwe
zorgvraag “darmklachten” zult u
weer een nieuw formulier moeten
ondertekenen.

Ik heb toch nog meer vragen over deze
regeling. Waar kan ik die stellen?
Al uw vragen over de privacyverklaring
zorgactiviteiten kunt u stellen aan de
patiëntenadministratie via
tel. 0182-505244 of debiteuren@ghz.nl.

U dient dus een formulier te
ondertekenen voor elke zorgvraag
(klacht) waarvoor u behandeld wordt.
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Dus u ondertekent 2 (of meer) formulieren
als u:
• Onder behandeling bent bij
meerdere dokters voor
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