
 

 

 

Informatie over aanleveren van gegevens aan zorgverzekeraars en 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

Emergis hecht veel waarde aan uw privacy. Wij begrijpen het als u vragen heeft over de 

bescherming van privacy van cliënten in de ggz. In onderstaande FAQ geven wij antwoord 

op de meest gestelde vragen hierover. 

Waarom verstrekt Emergis gegevens? 

Wij zijn wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken aan zorgverzekeraars en de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa gebruikt deze gegevens om te controleren of 

zorgaanbieders tijdig passende zorg bieden en om wachtlijsten in de zorg te verminderen. 

Zorgaanbieders – en dus ook Emergis - zijn verplicht deze gegevens te verstrekken. 

U kunt hier bezwaar tegen maken. Als u bezwaar heeft, bespreek dit met uw 

regiebehandelaar en vul samen de benodigde verklaring in. U vindt deze hier.  

Aan wie verstrekt Emergis gegevens? 

Er worden gegevens verstrekt aan zorgverzekeraars en er worden gegevens verstrekt aan de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zorgverzekeraars krijgen minder gegevens dan de NZa. 

Welke gegevens verstrekt Emergis? 

De privacygevoelige informatie die de zorgverzekeraar en de NZa ontvangen zijn de 

diagnose in hoofdlijnen (ook wel de DSM-diagnosehoofdgroep genoemd) en het 

zorgvraagtype: het type zorg dat u krijgt. 

Een specifieke omschrijving van de diagnose (de primaire DSM-diagnose) ontvangt de 

zorgverzekeraar niet. De antwoorden op de HoNOS+-vragenlijst krijgen de zorgverzekeraar 

en de NZa allebei niet. De HoNOS+ vragenlijst vult uw behandelaar aan het begin van het 

traject in om het zorgvraagtype te bepalen. Maar deze resultaten worden dus niet gedeeld 

met de zorgverzekeraars en met de NZa. 

Vanaf 1 januari 2023 zijn Emergis en al andere ggz-instelllingen in Nederland verplicht om de 

antwoorden op de HoNOS+-vragenlijst te delen met de NZa. Omdat wij het belangrijk vinden 

dat deze gegevens anoniem zijn en ook als anoniem behandeld worden door de NZa, willen 

we eerst zeker weten dat dat gebeurt. De autoriteit persoonsgegevens (AP) is dat voor alle 

ggz-instellingen aan het uitzoeken. Emergis gaat dus geen gegevens van de HoNOS+-

vragenlijsten delen met de NZa zolang het onderzoek van de AP loopt. Ook als het al 1 

januari 2023 is geweest. Zodra we dat wel gaan doen, laten wij u dat weten. We laten u dan 

ook weten hoe u eventueel bezwaar kunt maken  

Hoe is mijn privacy beschermd? 

De informatie die de NZa via de zorgverzekeraars krijgt over het gekozen zorgvraagtype en 

de DSM-diagnosehoofdgroep is gedepersonaliseerd. Dat wil zeggen dat niet direct te zien is 

over wie de gegevens gaan. Wel bevat deze informatie een gepseudonimiseerd BSN. Het 

woord gepseudonomiseerd wil zeggen versleuteld, dus niet direct te herleiden naar de 

persoon. 

De informatie die de NZa apart hiervan van zorgaanbieders over het zorgvraagtype en het 

zorggebruik per maand, bevat geen gegevens die een cliënt direct kunnen identificeren en 

ook geen pseudo-BSN. 

https://www.emergis.nl/_wpx/wp-content/uploads/2022/11/www.emergis.nl-privacyverklaringformulier-zorgprestatiemodel.pdf


Beide informatiestromen worden door de NZa behandeld als bijzondere persoonsgegevens. 

Dat betekent dat daar extra strenge wettelijke eisen voor gelden. 

Wat zijn de HoNOS+-vragen? 

De HoNOS+ is een vragenlijst, die wordt ingevuld door de behandelaar. De uitkomst geeft 

weer hoe een cliënt op een bepaald moment functioneert en of er risico’s zijn voor de cliënt, 

zoals destructief gedrag of suïcidaal gedrag, of bijvoorbeeld problematisch alcohol of 

druggebruik of andere ernstige psychische problemen, relatieproblemen of problemen in de 

leefsituatie. 

In het zorgprestatiemodel wordt de HoNOS+ vragenlijst gebruikt om de zorgvraag van de 

cliënt te bepalen. Dit wordt uitgedrukt in een zorgvraagtype. Het zorgvraagtype bepaalt dan 

weer welke zorg een client hoort te krijgen. 

De antwoorden op de HoNOS+ vragenlijst worden niet aan de zorgverzekeraars en de NZa 

verstrekt.  

Waarom wil de NZa deze gegevens? 

De gegevens worden gebruikt om wachtlijsten in de ggz te verminderen en ervoor te zorgen 

dat mensen tijdig passende zorg krijgen. Lees hier de uitgebreide uitleg van de NZa 

daarover. 

Verstrekken jullie mijn gegevens ook? 

Wij verstrekken gegevens van al onze volwassen cliënten. Als u hier via een speciale 

privacyverklaring bezwaar tegen hebt gemaakt, verstrekken wij uw gegevens niet. 

Wat als ik niet wil dat jullie mijn gegevens verstrekken? 

Dan kunt u samen met uw behandelaar een speciale Privacyverklaring ondertekenen. Wij 

registreren dit in het dossier en verstrekken dan geen gegevens van u. U kunt uw 

behandelaar hiernaar vragen. 

Is dit nieuw of verstrekten jullie altijd al gegevens aan NZa en zorgverzekeraars? 

Aan de informatie die wij verstrekken aan zorgverzekeraars verandert inhoudelijk niets. Wij 

moesten altijd al de diagnose in hoofdlijnen (ook wel de DSM-diagnosehoofdgroep 

genoemd) en het type zorg dat u als cliënt ontvangt met hen delen om de behandeling 

betaald te krijgen. U kunt hier wel bezwaar tegen maken via een speciale Privacyverklaring. 

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb? 

Wij zijn graag duidelijk over wat wij doen met uw gegevens. Vragen hierover kunt u altijd 

stellen aan uw behandelaar. 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/07/21/nza-hecht-aan-privacy-patienten/
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/07/21/nza-hecht-aan-privacy-patienten/

