
 

 

 

 

Apeldoorn, 13 januari 2023 (tussen 11.00 -11.30 uur na uitnodiging van 09.55 uur) 

                      20 januari 2023; aanpassing 

 

Aan: Ministerie van VWS, 

         t.a.v  Mevr.Veenhuizen 

        

 

Afz.: Pauline Dinkelberg, voorzitter, 

         Driehoek 24, 

         7312 CP Apeldoorn. 

 

Onderwerp: uw verzoek voor onze aanwezigheid op vergadering over afbouwen medicatie op  

                       17 januari 2023 

 

Geachte mevrouw  Veenhuizen, 

 

Wij kregen vandaag, 13 januari 2023 om 9.55 uur per e-mail het verzoek aanwezig te zijn bij de 

vergadering op 17 januari a.s over afbouwen medicatie. 

Wij zijn verheugd dat dit belangrijke onderwerp op de agenda staat. Dank voor de uitnodiging. 

Alvorens we iets kunnen zeggen over onze eventuele aanwezigheid  hebben wij informatie nodig 

over onderstaande zaken; 

1. Wat is de agenda van deze vergadering? 

2. Wat is het doel van deze vergadering? 

3. Wie zijn hierbij aanwezig? 

4. Wie zijn hiervoor uitgenodigd? 

5. Waarom worden prof. Van Os en dr. Peter C. Groot niet uitgenodigd? 

(Onze brieven worden mede namens hen gestuurd en zij zijn resp. als adviserend 

geneeskundige en  wetenschapper/onderzoeker aan de Vereniging Afbouwmedicatie 

verbonden) 

6. Wat zijn de ‘terms of reference’, m.a.w. wat wordt er gedaan met onze inbreng, hoe wordt 

deze verwerkt in het ‘product’ van deze vergadering? 



7. Wat is de reden voor de short notice van deze uitnodiging? 

8. Hoe lang zijn datum en tijdstip bekend? 

9. Waarom worden onderstaand benoemde brieven etc. niet beantwoord tot nu toe? 

10. Notulen van voorafgaande vergaderingen, overleggen over afbouwen medicatie 

 

Wij wachten al heel lang op beantwoording van brieven/reacties; 

- Op petitie van 2018 

- Op onze petitie van 22 maart 2022 

- Op het ZWARTboek 

- Op het manifest, wat ook op 22 maart 2022 aangeboden werd 

- Op de brieven van onder meer 21 juni, 24 augustus en 15 oktober 2022 

Tevens worden we geconfronteerd met uitstel van beslissingen op WOB-en WOO-verzoeken, ook die 

aan het ministerie van VWS. 

De gang van zaken komt ons niet als transparant voor. Onze teleurstelling hierover wordt voor een 

groot deel bepaalt door de schade die patiënten al veel te lang oplopen door uitstel van vergoeding 

van afbouwmedicatie-op-maat die zij nodig hebben om veilig hun medicatie af te kunnen bouwen. 

 

We hopen daarom op een spoedig en tijdig antwoord op de vragen die wij in deze brief stellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA 

 

 

      


