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Betreft 

Verzoek verzuimherstel  

 

 

Geachte mevrouw Dinkelberg,  

 

Op 9 oktober 2020 heeft u bezwaar gemaakt tegen het besluit van de 

NZa van 8 oktober 2020 om uw melding over de behandelingsduur met 

betrekking tot de vergoeding van afbouwmedicatie niet in behandeling te 

nemen. Ik heb u op 12 oktober jl. gevraagd om het verzuim te herstellen 

door de gronden van bezwaar aan te vullen.  

 

De reactie die ik op 14 oktober jl. van u heb ontvangen is geen 

verzuimherstel. De vraag die u in plaats van het aanvullen van de 

bezwaargronden aan de NZa heeft gesteld kunnen wij niet 

beantwoorden. Op de vraag hoeveel voorbeelden er nodig zijn om de 

NZa tot actie te bewegen is namelijk geen eenduidig antwoord te geven. 

Wij ontvangen graag concrete voorbeelden van situaties waarin iets mis 

gaat. Een goede onderbouwing van deze voorbeelden is daarbij 

belangrijker dan de vraag over het aantal voorbeelden dat wij nodig 

hebben. In sommige gevallen is één melding voldoende om te besluiten 

tot onderzoek over te gaan, in andere gevallen zijn aantallen relevant.  

 

U stelt dat er bij bijna alle zorgverzekeraars iets mis gaat bij (het 

reageren op) verzoeken omtrent vergoeding van afbouwmedicatie. Zoals 

wij reeds eerder en herhaaldelijk aan u hebben meegedeeld hebben wij 

concrete informatie nodig om een afweging te kunnen maken. Deze 

concrete informatie hebben wij noch van u, noch van andere melders 

ontvangen.  

 

Ik geef u daarom nog drie weken vanaf de dagtekening van deze brief de 

tijd om het verzuim zoals omschreven in mijn brief van 12 oktober jl. te 

herstellen. Indien u het verzuim binnen deze termijn niet herstelt 

verklaart de NZa uw bezwaar op grond van artikel 6:5 en 6:6 van de 

Algemene wet bestuursrecht niet-ontvankelijk. 
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Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Nederlandse Zorgautoriteit 

 

 

 

 

mr. J. Marik  

 

Unit Juridische Zaken 

   

 


