Apeldoorn, 15 november 2021

Aan: Vereniging Artsen Volksgezondheid,
Alle artsen in dienst als medisch adviseur zorgverzekeraar

Afz.: Vereniging Afbouwmedicatie,
Driehoek 24,
7312 CP Apeldoorn.

Onderwerp: artseneed en afwijzen afbouwmedicatie i.v.m. medische noodzaak

Geachte dokters bij de zorgverzekeraars,

Tot groot verdriet van patiënten die aangewezen zijn op afbouwmedicatie in taperingstrips
(niet vanwege de verpakkingsvorm, maar door de op-maat-gemaakte inhoud en stappen),
geeft u geen blijk van een vereiste zorgvuldige en schriftelijk vastgelegde medische
beoordeling.
In de afwijzingsbrieven die onder uw verantwoordelijkheid aan patiënten worden
toegezonden vinden zij nimmer de op hun individuele omstandigheden beoordeelde
informatie.
Ook hebben de talloze patiënten die hun medisch dossier hebben opgevraagd, daar nog
nooit de medische beoordeling in aangetroffen; ook niet als in hun afwijzingsbrief stond dat
deze had plaatsgevonden.
Tevens wordt nooit duidelijk op welke gronden de voorschrijver van taperingstrips niet aan
de richtlijnen/beroepsnorm heeft voldaan.
Deze omissies maken het onvoorstelbaar voor de gedupeerden (patiënten en
voorschrijvers!) dat u hiermee de door u afgelegde artseneed in praktijk brengt met
betrekking tot de zorg voor patiënten die met hun arts in shared decision een behandelplan
hebben gekozen.

De keuze voor taperingstrips wordt ingegeven door de plicht van deze dokters de beste,
meest veilige en wetenschappelijk bewezen effectieve manier van afbouwen mogelijk te
maken.
Wij ontvangen dagelijks aanwijzingen van grote gezondheidsschade bij patiënten die door
uw afwijzing geen toegang hebben tot de juiste zorg m.b.t. afbouwen van psychofarmaca en
opioïden.
We verzoeken u dan ook met klem uw werkwijze in overeenstemming te brengen met
genoemde artseneed.

2. De Nederlandse artseneed
Nederlandse artseneed (2003)
Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten
dienste van mijn medemens. Ik zal
zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan
de patiënt geen schade doen.
Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de
grenzen van mijn mogelijkheden.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de
samenleving. Ik zal de
beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik
maak geen misbruik van mijn
medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
Dat beloof ik.
of
Zo waarlijk helpe mij God∗almachtig.

Bron: https://www.lumc.nl/sub/1060/att/907300228522341.pdf

Met vriendelijke groet,
Pauline Dinkelberg, voorzitter Vereniging Afbouwmedicatie

