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> Retouradres    Postbus 2518   6401 DA Heerlen  

 
Vereniging Afbouwmedicatie 
T.a.v. mevrouw P. Dinkelberg, voorzitter 
Driehoek 24 
7312 CP  APELDOORN 
 
Email: info@verenigingafbouwmedicatie.nl  
 
 

Datum  21 december 2020 
Betreft Niet in onderzoek nemen meldingen 
 
 
Meldingsnummer 2039232 en 2039494  
 
 
 
 
Geachte mevrouw Dinkelberg, 
 
Namens de Vereniging Afbouwmedicatie heeft u op 19 augustus 2020,  
13 september 2020 en 13 oktober 2020 brieven gestuurd aan de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie). Ook heeft u onlangs nog 
herinneringsberichten gestuurd. In deze brieven en berichten gaat u in op de door 
uw vereniging gesignaleerde risico’s. Ook heeft u contact gehad met het Landelijk 
Meldpunt Zorg van de inspectie.  
 
Alvorens te reageren op uw brieven, wil ik u namens de inspectie excuses 
aanbieden dat u niet eerder een reactie op uw schrijven heeft gehad.  
 
Reactie inspectie: behandelaar verantwoordelijk 
In uw brieven meldt u een over aantal situaties die door u als risicovol worden 
omschreven en betrekking hebben op het afbouwen van medicatie, met name 
venlafaxine. U schrijft onder andere over patiënten die lang moeten wachten op 
een reactie van hun zorgverzekeraar en over patiënten die een voorstel van hun 
zorgverzekeraar ontvangen over afbouwmedicatie, dat in uw ogen foutief is.  
Ook noemt u een onjuiste bijsluiter van venlafaxine van Pfizer, het niet kunnen 
melden van bijwerkingen bij het Lareb en de (on)mogelijkheden van eigen 
bereidingen door apothekers, ook wat betreft de vergoeding.   
 
De inspectie heeft de inhoud van uw brieven goed gelezen en wil graag een aantal 
-meer algemene- opmerkingen maken, namelijk: 
• Zoals een medewerker van het Landelijk Meldpunt Zorg met u heeft 

besproken is de inspectie niet de primaire toezichthouder van de 
zorgverzekeraars in Nederland. De toezichthouder op de zorgverzekeraars is 
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wat betreft het kostenaspect wil ik u 
hiervoor dan ook verwijzen naar de NZa. 
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• Wel is het zo dat alle BIG geregistreerde zorgverleners, ook als zij werkzaam 
zijn bij een zorgverzekeraar, in principe onder het toezicht van de inspectie 
vallen. Waarbij de kaders hiervan worden gegeven door de wet- en 
regelgeving.  

• In Nederland is het de voorschrijver die bepaalt welk geneesmiddel in welke 
vorm en dosering wordt voorgeschreven. Daarbij is ook een belangrijke taak 
weggelegd voor de apotheker zoals medicatiebewaking maar ook de 
beoordeling of het voorgeschreven geneesmiddel -indien van toepassing- als 
zodanig kan worden bereid. 

• De inspectie gaat er vanuit dat apothekers en voorschrijvers de richtlijnen van 
de beroepsgroep hanteren bij de uitoefening van hun taken. Dit maakt bij 
reguliere bezoeken aan zorgverleners onderdeel uit van het toezicht.  
Bij bezoeken aan bereidende apothekers maakt, indien van toepassing, ook de 
bereidingswijze onderdeel uit van het toezicht. Het door u afgegeven signaal 
over de twee genoemde apotheken zijn onder de aandacht gebracht van de 
betreffende afdeling en wordt meegenomen in het reguliere toezicht op deze 
apotheken. 

• Het opstellen en aanpassen van bijsluiters ligt primair op het werkgebied van 
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. 

• De inspectie is niet de toezichthouder van het Lareb en ziet geen reden het 
Lareb aan te spreken over dit onderwerp. 

 
Met bovenstaande opmerkingen komt de inspectie tot de volgende reactie.  
Hoewel het de vraag is of de in uw brieven geschetste situatie daadwerkelijk 
onder het toezicht van de inspectie valt, dat hangt immers af van de 
omstandigheden van het geval, blijft van belang te benadrukken dat de primaire 
behandelaar c.q. voorschrijver van de patient verantwoordelijk is en blijft voor de 
prescriptie aan de patiënt. Het is aan de voorschrijver om te bepalen wat in de 
gegeven situatie de beste behandeling voor die patiënt is. Indien in de praktijk, 
zoals door uw vereniging is aangegeven, vanuit de zorgverzekeraar ‘foutieve 
afbouwschema’s’ worden voorgesteld via de patiënten aan de behandelaren dan 
kunnen die beslissen dit al dan niet te volgen. Waarbij dit dan onder hun 
verantwoordelijkheid geschiedt.  
Daarnaast verwacht de inspectie dat artsen elkaar aanspreken op elkaars 
handelen. Dit volgt ook uit de gedragsregels van de KNMG. Meer concreet doelt de 
inspectie hier dan op het feit dat vanuit de koepel- /brancheorganisaties van 
artsen een gesprek wordt aangegaan met de medisch adviseurs van de 
zorgverzekeraars om deze kwestie te bespreken. De inspectie heeft tot op heden 
in haar contacten met de diverse branche- en koepelorganisaties geen signalen 
ontvangen over de door uw vereniging geschetste situatie. Ook heeft de inspectie 
geen meldingen/signalen van behandelaren hieromtrent ontvangen.  
 
Eindbeoordeling inspectie: geen onderzoek, wel signaal overbrengen 
Op basis van uw informatie heeft de inspectie besloten uw signaal niet te 
onderzoeken. Wel brengt de inspectie uw signaal rondom de afbouwschema’s 
venlafaxine, onder de aandacht van de diverse koepels en branche organisaties.  
U ontvangt hier geen terugkoppeling over.  
Dat de inspectie uw signaal niet onderzoekt, wil niet zeggen dat ik die niet serieus 
nemen of vindt dat deze ongegrond is. Elk signaal kan waardevol zijn voor een 
verbetering van de zorgverlening. Uw informatie is daarom geregistreerd in ons 
zaaksysteem. Mochten we soortgelijke signalen ontvangen kan dat reden zijn voor 
de inspectie dit alsnog op te pakken.  
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Vragen? 
Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met ondergetekende, via het 
Meldpunt IGJ. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 
17.00 uur op telefoonnummer 088-1205000. U kunt ook een e-mail sturen naar 
meldpunt@igj.nl. Wilt u de registratienummers van uw melding noemen als u ons 
belt of schrijft? Die nummers zijn 2039232 en 2039494. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
T.O. Breek 
Inspecteur 
 
 
 
Deze brief is digitaal gegenereerd en daarom niet ondertekend. 


