
Wederhoor zorgverzekeraar VGZ  

Mailcontact: 2 maart 2021 

1. Zembla: 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? 
 

VGZ: Sinds het verschijnen van het MD (multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s 
& SNRI’s’ van september 2018) en de opname hiervan in de NHG-standaard gaan wij 
ervan uit dat op basis van het MD afgebouwd wordt. De meeste patiënten kunnen 
afbouwen met geregistreerde geneesmiddelen waaronder ook druppelvloeistoffen 
vallen. Als er sprake is van ontrekkingsverschijnselen, dan kan met de inzet van 
apotheekbereidingen conform afbouwschema’s uit tabel 3 van het MD, in een 
langzamer tempo afgebouwd worden. Uit onze declaratiegegevens is niet direct af te 
leiden of de afbouwschema’s uit het MD gevolgd zijn. Er worden veel 
apotheekbereidingen gedeclareerd met verschillende hoeveelheden werkzame stof. 
Het is niet vast te stellen of er een poging is gedaan om met de apotheekbereiding af 
te bouwen of dat de apotheekbereiding om een andere reden is gebruikt. We kunnen 
wel vaststellen hoeveel patiënten zijn gestopt met het gebruik van antidepressiva 
nadat deze een periode gebruikt zijn. Maar het is op basis van declaratiegegevens 
bijna niet te achterhalen of de afbouw op basis van de schema’s in het MD 
plaatsvond.  

2. Zembla: 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? 

 

VGZ: Nee, dat hebben wij niet bijgehouden (zie ook ons antwoord op vraag 1). 
Omdat VGZ duidelijke vergoedingsvoorwaarden heeft voor de afbouw van 
antidepressiva, gaan wij ervan uit dat enkel gedeclareerd wordt conform de 
vergoedingsvoorwaarden. 

3. Zembla: 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) 
 

VGZ: Apotheekbereidingen zijn weliswaar uit onze declaraties te halen, maar uit de 
declaratieregel is niet specifiek af te leiden bij welke indicatie of in welke situatie de 
apotheekbereiding is ingezet. Daardoor is dus niet te zeggen hoe vaak 
apotheekbereidingen volgens het MD zijn vergoed. Pas bij een eventuele 
achterafcontrole heeft de zorgverzekeraar de mogelijkheid om op dit niveau naar een 
declaratie te kijken. En pas dan zou wel te bepalen zijn of afbouw volgens tabel drie 
heeft plaatsgevonden. Een achterafcontrole is een instrument dat een 
zorgverzekeraar pas in kan zetten als een door de toezichthouders vastgesteld 
stappenplan is doorlopen.  

Mailcontact VGZ: 5 maart 2021 

1. Zembla: Vergoedt u andere afbouwschema’s dan tabel 3?  
VGZ: Coöperatie VGZ vergoedt in de basis de doseringen uit tabel 3 van het 
multidisciplinair document (MD), zie in bijlage. Echter, als op geleide van ervaringen (dus 



gedurende de periode waarin afgebouwd wordt) blijkt dat de patiënt een extra dosering 
nodig heeft die niet is opgenomen in tabel 3, kan deze dosering worden vergoed. Ook 
kan het zijn dat de patiënt een week langer een specifieke dosering moet gebruiken. Het 
is wel van belang om de onderbouwing van dit besluit goed vast te leggen in het 
patiëntendossier. Apotheekbereidingen voor een afbouwschema met stappen van minder 
dan een week (bijvoorbeeld 1 stap per dag) worden niet vergoed. 
 
2. Zembla: Sinds wanneer bestaat die mogelijkheid? 
VGZ: Dit is mogelijk sinds het bestaan van het MD, 26 september 2018. Wij vergoeden 
overigens altijd al apotheekbereidingen die op maat gemaakt zijn om medicatie mee af te 
bouwen. Dat was al het geval voordat het MD bestond. De wettelijk gestelde voorwaarde 
voor de vergoeding van apotheekbereidingen is dat er sprake moet zijn van rationele 
farmacotherapie. Dit is behandeling met een geneesmiddel in een voor de patiënt 
geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit door wetenschappelijk 
onderzoek is vastgesteld en die ook het meest economisch is voor de zorgverzekering. 
Het Zorginstituut heeft aangegeven dat zorgverzekeraars, ondanks dat er onvoldoende 
wetenschappelijke onderbouwing  is, door de consensus in het MD wel mogen vergoeden 
als ware tabel 3 rationele farmacotherapie. 
 
3. Zembla: Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om hiervoor in aanmerking te 
komen? 
VGZ: Apotheekbereidingen komen voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van 
rationele farmacotherapie. Dit is een wettelijk gestelde voorwaarde. Zie ook het 
antwoord op vraag 2. Om helderheid te creëren over de vergoeding van afbouw van 
antidepressiva na publicatie van het MD, heeft VGZ de voorwaarden expliciet beschreven 
(zie bijlage).  

 
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? 
VGZ: Een vergoedingsaanvraag als zodanig is niet nodig. De apotheker kan beoordelen 
of er sprake is van rationele farmacotherapie zoals met ons als zorgverzekeraar 
overeengekomen. Is dit het geval, dan kan de apotheker de kosten rechtstreeks 
declareren. Is er geen sprake van rationele farmacotherapie, dan komen de kosten voor 
eigen rekening. Concreet antwoord op de vraag is (dus) dat er geen vergoedingen als 
zodanig zijn gehonoreerd. 

Interviewverzoek: 10 maart 2021 
 
Zembla: Graag dien ik hierbij een verzoek in voor een interview op camera ten behoeve 
van onze uitzending over de afbouw van antidepressiva. 
In ons verhaal onderzoeken wij de vraag wat de patiënt in de praktijk is opgeschoten 
sinds de verschijning van het Multidisciplinair Document in 2018. Daarbij kijken we breed 
naar alle facetten van afbouwen waar de patiënt mee te maken heeft. De rol van 
huisartsen, psychiaters en apothekers enerzijds. En anderzijds naar de afbouwmedicatie 
zelf - zowel de beschikbaarheid als de vergoeding daarvan. Voor een gebalanceerde 
weergave van dit onderwerp hechten we er groot belang aan dat de betrokken partijen 
zelf hun standpunten en afwegingen op camera toelichten. 
We hebben over verschillende vragen gecorrespondeerd. In een interview zouden we 
onderstaande punten willen bespreken: 

• In hoeverre ziet VGZ het als een maatschappelijk probleem dat een groep 
patiënten moeite heeft met afbouwen van antidepressiva? Wat doet VGZ 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 VGZ 
zich gecommitteerd aan de inhoud van het MD? 

• Wat is het vergoedingenbeleid van VGZ voor afbouwmedicatie, en waarom? 
• Sinds het MD hebben verzekeraars waaronder VGZ 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 VGZ) te eendimensionaal wordt geïnterpreteerd. De 
voorbeeldtabel wordt te rigide als standaard aangehouden. Graag uw reactie. 

• VGZ biedt de mogelijkheid om maatwerk te vergoeden. In hoeverre vindt VGZ het 
belangrijk dat hun verzekerden van deze optie gebruik kunnen maken? Heeft VGZ 
zicht op hoe vaak in 2020 afbouwmedicatie van hun verzekerden is vergoed? 
Hoeveel keer daarvan is afwijkend van tabel 3? Wat is volgens VGZ de reden dat 
er geen enkele onderbouwde aanvraag voor afwijkende schema's door VGZ is 
vergoed? Zijn die niet ingediend? 

• 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 VGZ sinds het MD 
opgelost? 

• De rechter oordeelde in een zaak tussen VGZ en de Vereniging Afbouwmedicatie 
dat afbouwmedicatie onder voorwaarden vergoed moet worden. VGZ heeft 
besloten in hoger beroep te gaan. We willen graag weten waarom en wat de inzet 
van VGZ is tijdens het hoger beroep. 

 
VGZ wil geen interview op camera geven. Wel sturen ze een schriftelijke 
reactie: 17 maart 2021 

1. In hoeverre ziet VGZ het als een maatschappelijk probleem dat een groep 
patiënten moeite heeft met afbouwen van antidepressiva? Wat doet VGZ om 
dit probleem mede te helpen oplossen? 
VGZ: Coöperatie VGZ vindt het uitermate belangrijk dat patiënten geneesmiddelen 
gepast en niet langer dan nodig gebruiken. De meeste patiënten die antidepressiva 
gebruiken kunnen gelukkig vrij gemakkelijk afbouwen met geregistreerde 
geneesmiddelen en onder goede begeleiding van hun (huis)arts. Bij sommige 
patiënten, die een terugval ervaren door het optreden van ontrekkingsverschijnselen, 
is het van belang dat er geleidelijk(er) wordt afgebouwd. Daarbij is goede 
begeleiding van de patiënt door voorschrijver en apotheker essentieel. VGZ vergoed 
de afbouw van medicatie waar aan de hand van de polisvoorwaarden. Ook een meer 
geleidelijke afbouw van de medicatie komt voor vergoeding in aanmerking, mits dit 
past in het MD (zie ook antwoord 2 en 4) en – als het om apotheekbereidingen gaat 
– rationele farmacotherapie betreft.      

2. Bij de totstandkoming van het MD hebben verzekeraars zich vooraf 
gecommitteerd aan het vergoeden van wat in het MD werd besloten. Heeft 
VGZ zich gecommitteerd aan de inhoud van het MD? 
VGZ: Ja, VGZ baseert haar vergoedingsvoorwaarden op het multidisciplinair 
document “Afbouwen SSRI’s & SNRI’s”. Het document is opgeleverd in september 
2018 en is samengesteld door de KNMP, NHG, NVvP en MIND om afbouwschema’s te 
ontwikkelen ten behoeve van het afbouwen van een SSRI of SNRI’s. Dit MD is 
verwerkt in de NHG-Standaard met uitgebreidere aanbevelingen voor afbouwen van 
SSRI's. Inclusief adviezen over geleidelijke afbouwschema's om 
onttrekkingsverschijnselen te voorkomen. Aanleiding om dit document op te stellen 



is het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing voor de manier waarop patiënten 
die ontrekkingsverschijnselen ervaren, het beste kunnen afbouwen. Ondanks het 
gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing vergoedt VGZ het afbouwen op basis 
van dit document. 

3. Wat is het vergoedingenbeleid van VGZ voor afbouwmedicatie, en waarom? 
VGZ: Zie bijlage.  

4. Sinds het MD hebben verzekeraars waaronder VGZ aangegeven 
afbouwmedicatie conform tabel 3 te vergoeden. Is dit in de praktijk een 
vooruitgang geweest voor de patiënt? Waaruit blijkt dat? 
VGZ: Ook voor het MD konden apotheekbereidingen ten behoeve van afbouw worden 
gedeclareerd bij VGZ. Het MD heeft echter de stappen waarin dat moet gebeuren 
ingevuld. En hoewel tabel 3 uit het MD niet gebaseerd is op wetenschappelijk 
onderzoek, is het wel het beste wat er op dit moment beschikbaar is. Daarbij blijkt 
uit contacten met apothekers dat zij patiënten op basis van het MD en tabel 3 laten 
afbouwen.  

5. 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 VGZ) te eendimensionaal wordt 
geïnterpreteerd. De voorbeeldtabel wordt te rigide als standaard 
aangehouden. Graag uw reactie. 
VGZ: In het genoemde MD zijn afbouwschema’s (tabel 3) beredeneerd die het voor 
deze patiënten mogelijk maken adequaat af te bouwen. De doseringen in de tabel 3 
worden vergoed door VGZ. Afbouwschema’s die daarvan afwijken worden niet 
vergoed door VGZ. Indien de voorschrijver gedurende de afbouwperiode van de 
patiënt een extra dosering nodig acht die niet is opgenomen in tabel 3, kan deze 
dosering worden vergoed. Het is wel van belang om de onderbouwing van dit besluit 
goed vast te leggen in het patiëntendossier. In het bijgevoegde document zijn de 
vergoedingsvoorwaarden uitgeschreven.  

6. VGZ biedt de mogelijkheid om maatwerk te vergoeden. In hoeverre vindt 
VGZ het belangrijk dat hun verzekerden van deze optie gebruik kunnen 
maken? Heeft VGZ zicht op hoe vaak in 2020 afbouwmedicatie van hun 
verzekerden is vergoed? Hoeveel keer daarvan is afwijkend van tabel 
3? Wat is volgens VGZ de reden dat er geen enkele onderbouwde aanvraag 
voor afwijkende schema's door VGZ is vergoed? Zijn die niet ingediend?  
VGZ: Zie ook vorig antwoord. Zoals in eerdere antwoorden aangegeven is het erg 
lastig om uit declaratiegegevens te achterhalen op welke wijze patiënten afgebouwd 
hebben. Afbouwschema’s die afwijken van tabel 3 worden niet vergoed. Tenzij de 
voorschrijver gedurende de afbouwperiode van de patiënt een extra dosering nodig 
heeft. Dat hoeft overigens niet vooraf aangevraagd te worden bij VGZ.  

7. 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 
VGZ sinds het MD opgelost? 
VGZ: Zoals ook aangegeven als antwoord op vraag 4 konden apotheekbereidingen 
ten behoeve van afbouw ook voordat het MD er was worden gedeclareerd bij VGZ. 

8. De rechter oordeelde in een zaak tussen VGZ en de Vereniging 
Afbouwmedicatie dat afbouwmedicatie onder voorwaarden vergoed moet 
worden. VGZ heeft besloten in hoger beroep te gaan. We willen graag weten 
waarom en wat de inzet van VGZ is tijdens het hoger beroep. 



VGZ: De rechter heeft 4 van de 5 vorderingen van de Vereniging Afbouwmedicatie 
(VA) afgewezen in de bodemprocedure die de VA tegen VGZ heeft aangespannen. De 
VA is op 1 punt in het gelijk gesteld. De rechter oordeelde dat VGZ niet van 
voorschrijvers mocht verlangen dat  zij bij het afbouwen met lage doseringen ook 
gebruik moesten maken van druppelvloeistoffen. VGZ heeft naar aanleiding van de 
uitspraak haar vergoedingenbeleid aangepast op dit punt. VGZ heeft o.a. vanwege 
dit oordeel van de rechter hoger beroep ingesteld. Daarnaast is de rechter in enkele 
overwegingen naar de mening van VGZ erg onduidelijk. 

 

Vervolgvraag aan VGZ: 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? 

VGZ geeft ook na herinneringen geen antwoord op deze vraag.   


