
E-mailwisseling 13 januari 2023 

overleg verantwoord afbouwen van medicatie 17 jan 14.30  

 
Van _Dienstpostbus GMT-secretariaat op 2023-01-17 12:32 

Details Headers Platte tekst  

  

Geachte mevrouw Dinkelberg, beste Pauline, 

  

Dank voor uw berichten en onze excuses dat wij u voorafgaand aan deze uitnodiging niet hebben 
benaderd. Naar aanleiding van een mondelinge toezegging van de minister van VWS zullen wij op 
korte termijn de Tweede Kamer informeren over de stand van zaken rondom het afbouwen van 

medicatie. Hierover zouden wij graag met de Vereniging Afbouwmedicatie in gesprek gaan. 
Vandaar ons verzoek tot overleg met u.  

  

Helaas kunnen wij tot op heden in de archieven geen notulen van vorige vergaderingen over dit 
onderwerp terugvinden. Kunt u specifiëren om welke vergaderingen (datum, tijdstip, aanwezigen, 

etc.) het gaat? Mogelijk helpt dat.  

  

Daarnaast verzoekt u antwoorden te krijgen op vragen, alvorens u in kan gaan op onze eerdere 
uitnodiging tot overleg. Kunt u ons 'de aangehechte brief' waar u naar refereert in uw mail van 13 

januari jl. doen toekomen?  

  

Op basis van het bovengenoemde stellen wij voor het overleg te verplaatsen naar een ander 
moment. Wij komen hierop z.s.m. bij u terug.  

  

  

Met vriendelijke groet, 

Monique Ramsaroep 

 

Mw. M. Ramsaroep (Monique) | 

Secretaresse Sipko Mulder en Sandra Kruger | directie Geneesmiddelen en Medische Technologie  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |  
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https://webmail.verenigingafbouwmedicatie.nl/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1%2Cpgpmime%3D0&_uid=30019&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview#all-headers
https://webmail.verenigingafbouwmedicatie.nl/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1%2Cpgpmime%3D0&_uid=30019&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws


Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |  

 | 06 4632 7655 | VWS Resident | 

 mr.baldew@minvws.nl | dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl 

  

  

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitsbewijs 

Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale balie bij de receptie op de begane grond 

  

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van 

mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend 

moment.   

  

  

  

  

  

Van: Pauline Dinkelberg <pauline@verenigingafbouwmedicatie.nl>  

Verzonden: maandag 16 januari 2023 17:02 

Aan: _Dienstpostbus GMT-secretariaat <dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl> 

Onderwerp: Re: overleg verantwoord afbouwen van medicatie 17 jan 14.30 

  

Goedemiddag, 

Ik heb nog geen beantwoording ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

Pauline Dinkelberg 
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RE: overleg verantwoord afbouwen van medicatie 17 jan 

14.30  

 
Van _Dienstpostbus GMT-secretariaat op 2023-01-13 12:21 

Details Headers Platte tekst  

Geachte mevrouw Dinkelberg, 

  

Bedankt voor u bericht. Ik mail deze mail door naar Margo Veenhuizen en Kayleigh Winssen, 

zij zullen u maandag beantwoorden. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

Monique Ramsaroep 

 

Mw. M. Ramsaroep (Monique) | 

Secretaresse Sipko Mulder en Sandra Kruger | directie Geneesmiddelen en Medische Technologie  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |  

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |  
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 | 06 4632 7655 | VWS Resident | 

 mr.baldew@minvws.nl | dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl 

  

  

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitsbewijs 

Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale balie bij de receptie op de begane grond 

  

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van 

mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend 

moment.   

  

  

  

  

  

Van: Pauline Dinkelberg <pauline@verenigingafbouwmedicatie.nl>  

Verzonden: vrijdag 13 januari 2023 12:02 

Aan: _Dienstpostbus GMT-secretariaat <dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl> 

Onderwerp: Re: overleg verantwoord afbouwen van medicatie 17 jan 14.30 

  

Goedemorgen. geachte mevrouw Ramsaroep, 

  

Dank voor uw bericht. 

Alvorens wij kunnen ingaan op deze uitnodiging, hebben we de antwoorden nodig op de 

vragen zoals gesteld in aangehechte brief. 

Wij gaan ervan uit deze tijdig te ontvangen; uiterlijk op maandag 16 januari a.s. 

  

Met vriendelijke groet, 

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA 

  

mailto:mr.baldew@minvws.nl
mailto:dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl


  

  

  

_Dienstpostbus GMT-secretariaat schreef op 2023-01-13 09:55: 

Geachte mevrouw Dinkelberg, 

  

Namens Margo Veenhuizen heb ik u een vergaderverzoek gestuurd voor een overleg 

verantwoord afbouwen van medicatie op dinsdag 17 januari om 14.30. Dit overleg kan 

live op VWS maar ook digitaal via webex plaatsvinden. 

  

Graag verneem ik als het schikt en of u naar VWS komt. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

Monique Ramsaroep 

 

Mw. M. Ramsaroep (Monique) | 

Secretaresse Sipko Mulder en Sandra Kruger | directie Geneesmiddelen en Medische Technologie  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |  

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |  

 | 06 4632 7655 | VWS Resident | 

 mr.baldew@minvws.nl | dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl 

  

  

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig 
identiteitsbewijs 

Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale balie bij de receptie op de begane grond 

  

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
mailto:mr.baldew@minvws.nl
mailto:dienstpostbusGMTsecretariaat@minvws.nl


In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op 

die tijdstippen een mail van mij ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. Ik 
ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment.   

 


