
Protesteren tegen afwijzing vergoeding taperingstrips 

 

Belangrijk: voor alle stappen geldt; wij kunnen u helpen aan 

voorbeeldbrieven enz. 

Mail naar: info@verenigingafbouwmedicatie.nl 

 

Meest effectief: 

- Een bericht op social media 

Met een tekst recht uit uw hart of onze op-maat-gemaakte tekst 

 

Zo makkelijk mogelijk: 

- Een brief waarin u aantoont dat de afwijzing niet klopt (klacht) 

- Een ‘stuitingsverzoek’; daarmee houdt u het recht op vergoeding in stand 

(verloopt anders na 2 jaar) 

- Een brief naar de Nederlandse Zorgautoriteit om te melden dat de afwijzingsbrief 

niet aan de eisen voldoet 

 

 

Iets moeilijker: 

- Opvragen van uw dossier bij de zorgverzekeraar 

- Als daaruit blijkt dat er geen beoordeling is gedaan van uw medische noodzaak: 

opstarten van een tuchtzaak 

- Klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ) 

NB: We raden u aan eerst uw dossier te (laten) bestuderen en dan pas een klacht bij SKGZ in 

te dienen. Anders wordt uw klacht zeker direct van tafel geveegd! 

 

De laatstgenoemde 2 stappen zijn lastiger, omdat u lange tijd telkens herinnerd wordt aan 

de onrechtvaardigheid door correspondentie van tuchtcollege en SKGZ. 

Wilt u er toch wat mee doen, maar niet tijdens het afbouwen; u hebt een jaar de tijd na het 

indienen van de klacht bij de zorgverzekeraar. Daarom is het sowieso handig om uw dossier 

op te vragen, omdat de zorgverzekeraar het toesturen probeert te vertragen (er staat 1 

maand voor, maar daar trekken ze zich niets van aan). 



Geef het afbouwen voorrang! Dat blijft het belangrijkste! 

Wat kan de Vereniging Afbouwmedicatie voor u betekenen? 

1. Voorbeeldbrieven leveren 

2. Brieven op maat schrijven 

3. Termijnen in de gaten houden 

4. Meedenken over vervolgstappen 

5. Namens u een tuchtzaak starten 

6. Namens u een SKGZ-klacht indienen 

 

Wat kunt u voor andere patiënten betekenen? 

- Op een voor u haalbare manier duidelijk maken dat afwijzen en de manier waarop 

dat gedaan wordt, niet door de beugel kunnen. 

 

Social media van de Vereniging: 

https://www.facebook.com/Vereniging-Afbouwmedicatie-102127468909018 

https://www.facebook.com/groups/vergoedingafbouwmedicatienu 

 

Linkedin van voorzitter Pauline Dinkelberg: 

linkedin.com/in/pauline-dinkelberg-752618201 
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