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Taperingstrips - Nationale Ombudsman weigert toegezegde duiding 
van Zorginstituut af te dwingen.  
 

 

   

  

 

 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Al geruime tijd wordt er door verschillende partijen geprobeerd om de 
afbouwmedicatie/Taperingstrips vergoed te krijgen. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de 
afbouwmedicatie, maar een groot aantal zorgverzekeraars nog niet. Voordat het 
Multidisciplinair Document opgesteld werd heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) gesteld dat 
zij een duiding (beslissing over wel/niet vergoeden) zou nemen als de zorgverzekeraars niet 
met een eenduidig antwoord/handelen over de vergoeding zouden komen. Inmiddels zijn 
er, omdat zorgverzekeraars allemaal anders handelen, vele rechtszaken geweest over de 
vergoeding van afbouwmedicatie/Taperingstrips. ZIN heeft altijd gesteld dat zij een duiding 
zou doen als de zorgverzekeraars er onderling niet uit zouden komen. 
 
ZIN heeft bij de zorgverzekeraars (nota bene de enige partij met een financieel belang) 
navraag gedaan of er onduidelijkheid was en of er behoefte was aan een duiding. Zie 
onderaan de mail meer informatie. 
Regenboog Apotheek heeft dit standpunt van ZIN aangekaart bij De Nationale Ombudsman 
(DNO), maar die weigert ondanks alle bewijzen handelend op te treden. Het gaat zelfs zo ver 
dat DNO aangeeft ervan op de hoogte te zijn dat de er een duiding zou moeten volgen, maar 
DNO ziet geen aanleiding om dit aan te kaarten bij ZIN. Volgens DNO heeft ZIN "namelijk de 
vrijheid een eigen afweging te maken en betreft de duiding geen verplichting". (bron: De 

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen – nummer H202100058) 
(De Belastingdienst had in de Toeslagenaffaire ook de vrijheid om een eigen afweging te 
maken, en uiteindelijk is er duidelijk geworden wat hiervan gekomen is.) 
 
Het is voor patiënten en behandelaren wrang te constateren dat Zorgverzekeraars Nederland 
en Zorginstituut Nederland samen de vergoedingen af kunnen stemmen en dat de Nationale 
Ombudsman hier niets tegenin wil brengen, ook niet als zij op de hoogte is van de 
wantoestanden en ontoelaatbare samenwerking. Zelfs niet als er duidelijk is dat het 
Zorginstituut Nederland de zorgverzekeraars helpt bij het opstellen van verweer in rechtszaken 
om afbouwmedicatie niet te vergoeden. 
De patiënten die de afbouwmedicatie niet kunnen betalen zijn de dupe van deze opstelling en 
moeten dus noodgedwongen medicatie blijven nemen. Een opstelling die ook door de minister 
niet doorbroken wordt, omdat zij enkel met zorgverzekeraars overlegt. (beantwoording 

Kamervragen 21-6-2021, kenmerk 2352148-1007701-GMT) 
 
Hieronder vindt u de bewijslast van de toezeggingen van ZIN en de afwikkeling van DNO. 
 

  
   



     

     

     

  
Naast deze toezeggingen om te duiden, is de toezegging van een duiding ook gedaan aan de 
Tweede Kamer (Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 20-6-2019) 
Alle toezeggingen, destijds gedaan door Jim Terwiel (Hoofd afdeling Zorg) onderbouwen het 
feit dat het Zorginstituut altijd voornemens is geweest om een duiding te doen. 
Vervolgens kwam in september 2018 het Multidisciplinaire Document Afbouwen van 
antidepressiva en daarmee zou er dan duidelijkheid zijn over de vergoedingen van de 
afbouwmedicatie. Nog later veranderde het standpunt omdat de zorgverzekeraars dit wilden. 
 
Het Multidisciplinair Document dat de afbouwmedicatie, waarvan het Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden heeft gesteld dat deze werkzaam en effectief is, heeft uiteindelijk geleid tot vele 
verschillende opvattingen van zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars vergoeden alles, 
sommige vergoeden een medicijnsoort, sommige vergoeden bepaalde trajecten en sommige 
vergoeden helemaal niets. 
Er is één ding wel duidelijk, de zorgverzekeraars (vertegenwoordigd in Zorgverzekeraars 



 

Nederland) zijn er onderling niet uitgekomen. 
 
Ondanks de onduidelijkheid (verschillende opvattingen van zorgverzekeraars) weigert het ZIN 
een duiding te doen, ondanks dat zij weten dat zorgverzekeraars niet eenduidig handelen. 
 

  
   

     

     

     



     

  

 

Aldus eindverantwoordelijke Sjaak Wijma (voorzitter Raad van Bestuur ZIN) in de zomer van 
2020. 
Ondanks alle onduidelijkheden die bij het ZIN bekend zijn, wordt er geen duiding gedaan want 
'de NVvP en de zorgverzekeraars moeten het samen oplossen'. 
Echter, de zorgverzekeraars zijn de enige partij die stellen dat een duiding geen oplossing zal 
brengen. De zorgverzekeraars zijn ook de enige partij die er een belang bij hebben dat zij 
niet gedwongen hoeven te vergoeden als er een duiding volgt. Zorgverzekeraars 
Nederland pleit achter de schermen tegen een vergoeding van afbouwmedicatie middels een 
duiding. 
Inmiddels is ook duidelijk dat de zorgverzekeraars zich al jaren bewust zijn van de 
problematiek, maar de toezeggingen over de vergoeding niet nakomen. Hierover stelde de 
NVvP eerder tegen ZEMBLA: 
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/psychiaters-verzekeraars-komen-afspraak-over-vergoeden-
afbouwmedicatie-antidepressiva-niet-na 
 
Het Zorginstituut Nederland zou objectief en onafhankelijk moeten zijn. Echter, de 
samenwerking tussen zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut is 
voor de Nationale Ombudsman en zelfs de minister geen probleem. Hieronder de 
aangekondigde samenwerking tussen ZIN en VGZ en daarbij de vaststelling dat het 
Zorginstituut een belang heeft bij een positieve uitkomst voor de zorgverzekeraars (oftewel, 
afbouwmedicatie niet vergoeden). 
 

  
   

https://312pl.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RQyo9m_uwNv6ivev_-deuRCvvFgM702I_RmG2A-ntzNQ_n77baxNFOg1OM-2udajDkVRwnm17CLsIkD8RcKftY9SpbKpDRxu0e5FFTMdy10nGxeZtUEuo7ETG7jCLtlxStd7MoM3Hdj6jFgSVC6T_oN33hKSCfD4QZNQl14UyxflJhCtKV6JTogwMvAs3QhzeUoc2jFXj_J88ny7bR0w0KGX6L2HK2WWcQ_k6it4gOBgY_VzCzRPgWUdlVt5CuqeC5hoLWXb7_I4xYx2qlgkccAFyTPSRw7Vyab4BLTd52wvWdzWKT4c3_GvGpThiA3_VZCdk-XG3YlSNtfTdNPmPBtp-cUN
https://312pl.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RQyo9m_uwNv6ivev_-deuRCvvFgM702I_RmG2A-ntzNQ_n77baxNFOg1OM-2udajDkVRwnm17CLsIkD8RcKftY9SpbKpDRxu0e5FFTMdy10nGxeZtUEuo7ETG7jCLtlxStd7MoM3Hdj6jFgSVC6T_oN33hKSCfD4QZNQl14UyxflJhCtKV6JTogwMvAs3QhzeUoc2jFXj_J88ny7bR0w0KGX6L2HK2WWcQ_k6it4gOBgY_VzCzRPgWUdlVt5CuqeC5hoLWXb7_I4xYx2qlgkccAFyTPSRw7Vyab4BLTd52wvWdzWKT4c3_GvGpThiA3_VZCdk-XG3YlSNtfTdNPmPBtp-cUN


     

     

  

 

Aldus Karin Siemeling (Manager Juridische Zaken Zorginstituut Nederland). 
 
Conclusie 
Het Zorginstituut zou in eerste instantie een duiding doen over de afbouwmedicatie. 
Vervolgens heeft het Zorginstituut de zorgverzekeraars geholpen om de vergoeding, welke 
middels een rechtszaak afgedwongen moest worden, niet toe te laten kennen door de rechter. 
Nadat er alsnog verschillende verzoeken kwamen over de toegezegde duiding heeft het 
Zorginstituut op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland expres besloten om geen duiding te 
doen. Immers, een duiding zou betekenen dat er verplicht vergoed zou moeten worden. 
Zelfs nu het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft gesteld dat de afbouwmedicatie 
werkzaam en effectief is vergoeden de zorgverzekeraars niet. De patiënt is de enige dupe 
hiervan. 
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