
Wederhoor zorgverzekeraar Menzis 

Vragen per mail aan Menzis: 24 februari 2021 

Zembla:  
1. Heeft u bijgehouden hoe vaak u sinds het verschijnen van het MD declaraties voor 

afbouwmedicatie antidepressiva conform tabel 3 uit het MD heeft vergoed? Zo ja, 
hoe vaak heeft u dit in de jaren 2019 en 2020 vergoed? Zo niet, waarom heeft u 
dat niet bijgehouden? 

2. Heeft u bijgehouden hoe vaak u in 2019 en 2020 declaraties voor 
afbouwmedicatie antidepressiva, volgens een ander afbouwschema dan tabel 3 
heeft vergoed? Zo ja, hoe vaak heeft u dit in de jaren 2019 en 2020 vergoed? Zo 
niet, waarom heeft u dat niet bijgehouden? 

3. Indien u de aantallen niet heeft bijgehouden, kunt u deze gegevens dan uit uw 
databestanden halen? (Een manier zou bijvoorbeeld kunnen zijn om de magistrale 
bereiding met de ZI-nummers van de respectievelijke grondstoffen te koppelen) 

  
We willen u vragen om de gegevens uit te splitsen voor de jaren 2019 en 2020. Voor 
beide vragen bedoelen we de middelen die in tabel 3 van het MD zijn opgenomen, 
namelijk: citalopram, escitalopram, duloxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, 
venlafaxine. 
 

Reactie van Menzis: 2 maart 2021 

Menzis: Los van het feit dat het niet mogelijk is binnen de aangegeven termijn te 
reageren met de gevraagde cijfers, is het vooral ook niet mogelijk om op basis van de 
beschikbare data een betrouwbaar beeld te geven van de afbouw van medicatie door 
verzekerden. Ik licht dat graag toe. 

Voor Menzis staat voorop dat patiënten antidepressiva moeten kunnen afbouwen op het 
moment dat dat nodig en dat dat verantwoord kan gebeuren (zo is Menzis van mening 
dat mensen nooit direct moeten stoppen met dit soort geneesmiddelen). Ook is er een 
deel van de populatie dat juist gebaat is bij ‘doorslikken’, bijvoorbeeld bij indicaties als 
paniek-,  post traumatische stress-  of angststoornissen. 
  
Afbouwen kan op meerdere wijzen, zoals in het richtsnoer beschreven: 
1)      Afbouwen met de geregistreerde tabletten/capsules en dan stop. 
2)      Afbouwen met geregistreerde druppels/dranken en een juist doseerproduct bij de 

drank. 
3)      Afbouwen met doorgeleverde bereidingen die met dit doel zijn opgenomen in de Z-

index prijslijst van de apotheek. 
4)      Afbouwen met door de apotheker zelf gemaakte bereidingen. 
  
In je vragen zoom je in op afbouwmedicatie, maar er is ook een groep patiënten die 
zonder de afbouwmedicatie uit tabel 3 van het richtsnoer zijn/ haar medicatie afbouwt. 
Dus ook op het moment dat gegevens over afbouwmedicatie zouden worden verstrekt, 
heb je op dat moment nog steeds geen compleet beeld. 
  
Hoewel het niet mogelijk is om een compleet beeld te geven met betrekking tot het 
afbouwen van medicatie, hebben we wel gekeken of er meer in het algemeen iets is te 
zeggen over het stoppen met antidepressiva. Dat is het geval. Als we kijken naar het 
aantal gebruikers dat in het eerste kwartaal van 2020 antidepressiva gebruikten, zien we 
dat aan het einde van het derde kwartaal bijna één op de zes (15,3%) was gestopt met 
het gebruik van antidepressiva. Voor de Menzis populatie gaat dat om circa 11.000 
verzekerden. 
  



Voor Menzis is niet vast te stellen of en zo ja aan de hand van welke geneesmiddelen uit 
de vier genoemde opties dit is gebeurd. We constateren een toename van het gebruik 
van geregistreerde druppels en dranken (zie het KNMP-advies) en van doorgeleverde 
bereidingen ten opzichte van 2019. Maar door de apothekers zelf gemaakte bereidingen 
zijn vanwege de aanlevermethode veel lastiger uit de declaraties te halen. Nog los van 
het feit dat het ontbreken van de indicatie het precies duiden zeer ingewikkeld maakt.  
  
Zoals het richtsnoer duidelijk aangeeft in de inleiding, is er op dit moment geen 
wetenschappelijke basis voor de vraag wat de beste afbouwmethode is. Precies daarom 
is het ook een richtsnoer (expert opinion) en geen richtlijn. Op dit moment vindt er 
wetenschappelijke onderzoek plaats om meer duidelijkheid te verkrijgen. Wij hopen dat 
hieruit eenduidige resultaten naar voren komen, die kunnen bijdragen aan de 
kennisvorming omtrent goed afbouwen. Tot dat moment hebben we besloten de 
medicatie en de bijbehorende afbouwtermijnen, zoals die in tabel 3 van het richtsnoer 
wordt genoemd, na voorschrijven te vergoeden. 
 
Hoewel het dus niet mogelijk is je de cijfers aan te leveren, hoop ik dat ik je hiermee wel 
enige duiding heb kunnen geven met betrekking tot de situatie. 
 

Reactie van Menzis op vervolgvragen: 4 maart 2021 

1. Zembla: Vergoedt u andere afbouwschema’s dan tabel 3?  
Menzis: Nee, in principe niet. Zoals eerder al aangegeven, is er nog geen 
afdoende wetenschappelijk bewijs voor afbouwen met lagere dan geregistreerde 
doseringen. We vergoeden dus conform tabel 3. 
 

2. Zembla: Sinds wanneer bestaat die mogelijkheid?  
Menzis: Sinds de publicatie van het richtsnoer is de werkwijze op die manier 
ingeregeld. 
 

3. Zembla: Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om hiervoor in 
aanmerking te komen?  
Menzis: Dat is aan patiënt en arts (en apotheker) om in samenspraak overeen te 
komen. Er zijn geen aanvullende voorwaarden. 
 

4. Zembla: Hoe vaak heeft u in 2019 en 2020 zo’n onderbouwde aanvraag voor 
vergoeding van ‘maatwerk’ (afwijkend van tabel 3) voor de afbouw van 
antidepressiva gehonoreerd?  
Menzis: Niet. Wel heeft Menzis voor venlafaxine een aanvullende coulance 
regeling vanwege slow release varianten. 

 

Vervolgvraag aan Menzis: 11 maart 2021 

Zembla: Kunnen jullie ons laten weten in hoeveel gevallen Menzis op basis van de 
aanvullende coulance regeling slow release varianten voor venlafaxine heeft vergoed? 
Geldt deze regeling alleen voor een strip waarmee binnen 28 dagen van 37,5 mg tot 0 
wordt afgebouwd of ook andere strips voor venlafaxine? 

 

Reactie van Menzis: 16 maart 2021 

Menzis: We hebben afgelopen jaar zo’n 30 klachtbrieven ontvangen over 
afbouwmedicatie. De coulancevergoeding voor venlafaxine wordt op machtiging gegeven 
(op onze website staat eea duidelijk vermeld). Het gaat om 1 à 2 aanvragen per maand. 
In totaal dus zo tussen de 15 en 20 per jaar, zal dat zijn. Voor de context: eerder meldde 



ik al dat circa 1 op de 6 verzekerden die in Q1 2020 antidepressiva gebruikte, aan het 
einde van Q3 2020 deze niet meer gebruikte. Dat gaat om duizenden verzekerden van de 
tienduizenden verzekerden die antidepressiva gebruiken.  

Verzoek aan Menzis om interview op camera: 11 maart 2021 

Zembla: Graag willen we u in de gelegenheid stellen om in de uitzending op de casus 
[uit de uitzending] te kunnen reageren. 

In een interview zouden we ook onderstaande punten willen bespreken: 

• In hoeverre ziet Menzis het als een maatschappelijk probleem dat een groep 
patiënten moeite heeft met afbouwen van antidepressiva? Wat doet Menzis om dit 
probleem mede te helpen oplossen? 

• Bij de totstandkoming van het MD hebben verzekeraars zich vooraf 
gecommitteerd aan het vergoeden van wat in het MD werd besloten. Heeft Menzis 
zich gecommitteerd aan de inhoud van het MD? 

• Wat is het vergoedingenbeleid van Menzis voor afbouwmedicatie, en waarom? 
• Sinds het MD hebben verzekeraars waaronder Menzis aangegeven 

afbouwmedicatie conform tabel 3 te vergoeden. Is dit in de praktijk een 
vooruitgang geweest voor de patiënt? Waaruit blijkt dat? 

• In het MD is tabel 3 opgenomen als voorbeeldschema voor afbouw. Daarbij staat 
vermeld dat tussendoseringen toevoegen een optie is, indien arts en patiënt hier 
samen noodzaak toe zien. Deskundigen zeggen tegen Zembla dat het MD door 
verzekeraars (waaronder Menzis) te eendimensionaal wordt geïnterpreteerd. De 
voorbeeldtabel wordt te rigide als standaard aangehouden. Graag uw reactie. 

• Een belangrijke aanleiding voor de totstandkoming van het MD was dat patiënten 
die speciaal bereide afbouwmedicatie kregen voorgeschreven, die in de praktijk 
niet kregen vergoed. Is dit probleem voor de verzekerden van Menzis sinds het 
MD opgelost?  

• Het Taper-AD onderzoek zal pas in 2027 nieuwe wetenschappelijke kennis over 
afbouwschema’s voortbrengen. Wat adviseert u in de tussentijd aan uw 
verzekerden, die niet met tabel 3 uit de voeten kunnen?  

 

Menzis wil niet op camera reageren maar geeft wel een schriftelijke reactie:  
16 maart 2021 

Menzis: Menzis vindt het belangrijk dat verzekerden gebruik kunnen maken van 
passende medicatie en dat zij dit op een passende wijze kunnen doen als ze problemen 
ervaren met de afbouw. We benadrukken hierbij nogmaals dat we op basis van onze data 
ook zien dat mensen stoppen met antidepressiva. Aan het einde van het derde kwartaal 
van 2020 was 15% van de gebruikers die in Q1 2020 antidepressiva gebruikten, gestopt. 

 

Eisen voor bereide medicatie in het Besluit Zorgverzekering 

Belangrijk bij de afbouw is dat bereide medicatie bewezen effectief is en dat medicatie 
economisch verantwoord kan worden ingezet. Dat volgt uit de vereisten voor bereide 
medicatie in het Besluit Zorgverzekering. En dat doen we met oog voor de individuele 
verzekerde én met het oog op alle mensen die bij Menzis zijn verzekerd. 

 

Verantwoorde afbouw met betrokkenheid van behandelaar, apotheker en 
patiënt  



Antidepressiva kunnen van toegevoegde waarde zijn voor patiënten, maar even zo goed 
geldt dat het verstandig kan zijn om gebruik van antidepressiva af te bouwen. Dat staat 
bijvoorbeeld vermeld bij het gebruik als antidepressivum. Voor andere indicaties gelden 
soms andere adviezen. Voor Menzis staat voorop dat patiënten antidepressiva moeten 
kunnen afbouwen op het moment dat dat nodig en wanneer dat verantwoord kan 
gebeuren. Dit is altijd het resultaat van een gesprek tussen behandelaar, patiënt en bij 
de bereidingen of dranken de apotheker. Op basis van de geldende voorwaarden, kan 
dan vervolgens vergoeding plaatsvinden. De behandelaar is degene die hier de patiënt 
over informeert. 

 

Menzis gebruikt Richtsnoer als basis voor vergoeding voor afbouwmedicatie 

Een belangrijk punt bij de afbouw van deze medicatie en de vergoeding er van is het 
gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing. Concrete evidence-based aanbevelingen 
ontbraken dus nog in de richtlijnen & standaarden. Om hier aan tegemoet te komen, 
heeft de beroepsgroep een Richtsnoer opgesteld. Dat is ook de route die moet worden 
gevolgd: het is aan de beroepsgroep om vast te stellen welke medicatie op basis van 
onder meer expert opinion en bij ontbreken van hard wetenschappelijk bewijs toch voor 
vergoeding in aanmerking zou moeten komen. Menzis neemt daarom het gepubliceerde 
Richtsnoer, zowel voor de middelen als de afbouwtermijn, als basis voor de vergoeding 
van afbouwmedicatie bij antidepressiva. 

 

Richtsnoer leidend tot aanvullende informatie wetenschappelijk onderzoek 
beschikbaar is 

Het richtsnoer is een vooruitgang voor alle partijen, omdat het nu een basis biedt voor 
vergoeding van afbouwmedicatie van antidepressiva. Tegelijkertijd is uiteindelijk een 
wetenschappelijke basis en onderbouwing nodig. Menzis vindt het dan ook goed dat er 
wetenschappelijk onderzoek loopt naar effectieve afbouw van antidepressiva. Tot de 
uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, is voor Menzis het richtsnoer dat door de 
beroepsgroep is opgesteld, leidend voor de vergoeding. Het richtsnoer is daarbij voor 
Menzis voldoende duidelijk in wat wel en wat niet in aanmerking komt voor vergoeding. 

 

Persoonlijke aanvraag indien behandeling niet-passend is voor een patiënt 

Mocht het zo zijn dat een behandeling met afbouwmedicatie conform het richtsnoer niet 
passend is voor een individuele patiënt, dan is het altijd mogelijk om een persoonlijke 
aanvraag in te dienen. Op dat moment bekijkt een adviserend geneeskundige op basis 
van de informatie van de voorschrijver of een andere afbouwmethodiek voor vergoeding 
in aanmerking kan komen voor die individuele patiënt. 

 

PS: Het is goed om ook te kijken naar de reeds aanwezige uitspraken van de SKGZ over 
taperingstrips. 

https://www.kpzv.nl/zoeken?q=afbouwmedicatie&dp-from=&dp-to=&dr-from=&dr-
to=&source=&subject=&result=&sort=1 

 

Vervolgvraag aan Menzis: 1 april 2021 



Zembla: Zoals u weet hebben we diverse pogingen gedaan om een aantal zaken te 
kunnen objectiveren in het afbouwmedicatiedossier. Wij hebben van u gegevens 
ontvangen over het aantal vergoedingen voor afbouwmedicatie anders dan tabel 3. We 
benaderen u opnieuw om opheldering te krijgen op een relevant punt. 

Graag zouden we willen weten hoeveel aanvragen voor vergoeding bij u zijn ingediend 
om afbouwmedicatie/afbouwschema’s anders dan tabel 3 te vergoeden. 

In ons eerste contact met ZN op 12-2-2021 hebben wij deze vraag voorgelegd (zie mail 
hieronder). ZN heeft toen overleg gepleegd met enkele van haar leden en ons laten 
weten dat een antwoord op die vraag niet mogelijk was. Aanvragen voor vergoeding 
zouden niet als zodanig geregistreerd worden, en dus niet te achterhalen. Hetzelfde 
kregen we te horen van Vektis. Wel zou te achterhalen zijn hoeveel declaraties vergoed 
zijn. Daarop hebben wij dit getal bij u opgevraagd. 

Inmiddels constateert ZN dat het getal over aangevraagde vergoedingen relevant is, 
maar ontbreekt. Daarom leggen wij deze vraag opnieuw aan u voor. 

• Hoeveel aanvragen voor vergoeding afbouwmedicatie antidepressiva niet-conform 
tabel 3 heeft u ontvangen in 2020? 

 

Reactie van Menzis: 6 april 2021 

Menzis: Hierbij het antwoord op je vraag, met vooraf nog het volgende. Zoals eerder al 
gemeld, vindt Menzis het belangrijk dat verzekerden gebruik kunnen maken van 
passende medicatie en dat zij dit op een passende wijze kunnen doen als ze problemen 
ervaren met de afbouw. We benadrukken hierbij nogmaals dat we op basis van onze data 
ook zien dat mensen stoppen met antidepressiva (aan het einde van Q3 2020 was ca. 
15% gestopt tov 1 januari 2020). 

Zorgverzekeraars volgen de wetenschappelijke standaard en vergoeden medicatie die 
bewezen effectief en – met het oog op de kosten voor de premiebetaler – kostenefficiënt 
is. In geval van afbouw van antidepressiva ontbreekt die wetenschappelijke standaard, 
maar is wel afgesproken het zogeheten Richtsnoer te volgen op basis van de input van 
deskundigen. Wij kijken tegelijkertijd uit naar de uitkomsten van het wetenschappelijk 
onderzoek.  

Het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing is in onze ogen geen argument om 
bepaalde behandelingen en medicatie te vergoeden. Het vereiste voor een 
wetenschappelijke onderbouwing is er immers niet voor niets. (Overigens voldoen een 
groot aantal taperingstrips niet aan het Richtsnoer waar het gaat om de 
afbouwmethodiek). Wanneer sinds het vaststellen van het Richtsnoer andere 
alternatieven reële mogelijkheden zouden zijn geworden, dan is het aan het veld om het 
Richtsnoer daar op aan te passen. 

Je vroeg hoeveel aanvragen voor vergoeding afbouwmedicatie antidepressiva niet-
conform tabel 3 Menzis heeft ontvangen in 2020? 

Wanneer daar aanleiding toe is, hebben verzekerden altijd de mogelijkheid om via hun 
arts een onderbouwde aanvraag in te laten dienen voor een voor de verzekerde 
specifieke vergoeding (in dit geval een andere afbouw). Dit is gebruikelijk voor alle 
zorgsoorten. Een Adviserend Geneeskundige beoordeelt deze aanvraag dan. Per maand 
ontvangt Menzis circa 1 à 2 aanvragen voor vergoeding van de venlafaxine taperingstrip. 



Op jaarbasis komt dat op circa 15 à 20 uit. Menzis heeft geen verdere persoonlijke 
aanvragen ontvangen van voorschrijvers. Wel zijn er verzekerden die de standaardbrief 
van de Regenboogapotheek aan ons opsturen. Deze worden conform ons 
vergoedingenbeleid afgewezen, omdat de arts niet de aanvraag doet, maar de 
verzekerde. Op dat moment stuurt Menzis in antwoord veelal een kopie van het 
Richtsnoer mee voor de voorschrijver, met de mededeling dat dat wordt vergoed. We 
brengen ze dus wel verder op weg naar medicatievergoeding. 

 

 


