
Wederhoor Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 
Koepel van zorgverzekeraars 
 
Verzoek om gegevens aan ZN: 12 februari 2021 
 
Zembla: In onze uitzending onderzoeken wij wat er sinds het Multidisciplinair document 
(MD) voor de patiënt in de praktijk is veranderd. Wat is er verbeterd op het gebied van 
kennis, begeleiding, beschikbaarheid van afbouwmedicatie en vergoeding? In dit dossier 
gaat vaak veel aandacht uit naar de vergoedingenkwestie en de discussie die hierover 
wordt gevoerd. Ons onderzoek heeft een bredere blik. We kijken naar alle 
bovengenoemde elementen, die voor de patiënt van belang zijn om beter te kunnen 
afbouwen. 
 
Een belangrijke vraag is: hoe groot is deze groep? Daarom willen graag weten hoeveel 
patiënten in 2019 en 2020 behoefte hadden aan lagere doseereenheden van hun 
antidepressiva, dan die als geregisterde producten op de markt beschikbaar zijn. Een 
voor de hand liggende manier om dat te bekijken is via het aantal declaraties. 
 
Een deel van de afbouwmedicatie wordt vergoed, een ander deel niet. Sinds het MD 
hebben de verzekeraars aangegeven afbouwmedicatie primair volgens tabel 3 uit dat MD 
te vergoeden. Wij willen graag weten wat de totale behoefte aan afbouwmedicatie was, 
zowel vergoed als niet-vergoed. 
 
Vektis houdt alleen vergoede declaraties bij. Wij hebben daar het aantal vergoede 
declaraties opgevraagd. Voor het aantal ingediende (niet-vergoede) declaraties moeten 
we bij jullie zijn, zo vertelde Vektis ons. Daarom onderstaand verzoek. 
 
Onze onderstaande vragen hebben betrekking op de antidepressiva waarvoor een 
schema is opgenomen in tabel 3 van het MD:  
 
citalopram, escitalopram, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, duloxetine en venlafaxine. 
 

• Hoeveel declaraties hebben zorgverzekeraars in 2019 en 2020 binnengekregen 
voor afbouwmedicatie antidepressiva conform tabel 3? (Hoeveel daarvan zijn 
vergoed?) 

• Hoeveel declaraties hebben zorgverzekeraars in 2019 en 2020 binnengekregen 
voor afbouwmedicatie antidepressiva anders  dan conform tabel 3? (Hoeveel 
daarvan zijn vergoed?) 

 

Reactie ZN 

Zorgverzekeraars Nederland heeft naar aanleiding over onze vragen overleg gepleegd 
met enkele van haar leden. Telefonisch laten ze ons weten dat antwoord op onze eerste 
vraag niet mogelijk is. Aanvragen voor vergoeding zouden niet als zodanig geregistreerd 
worden, en dus niet te achterhalen. Zorgverzekeraars zouden antwoord kunnen geven op 
onze tweede vraag. De gegevens zijn te vinden in de reacties van de zorgverzekeraars. 

  

Verzoek om een interview aan Zorgverzekeraars Nederland: 16 maart 2021 

We laten per mail weten dat we graag onderstaande punten in een interview willen 
bespreken. 

Zembla: 



• In hoeverre zien zorgverzekeraars het als een maatschappelijk probleem dat een 
groep patiënten moeite heeft met afbouwen van antidepressiva? Wat doen 
zorgverzekeraars eraan om dit probleem mede te helpen oplossen? 

• Graag een toelichting op de volgende ontwikkeling: Voor de totstandkoming van 
het Multidisciplinair Document (MD) hebben zorgverzekeraars toegezegd zich aan 
de inhoud van het MD te committeren. Hoe verhoudt dit zich tot het standpunt 
van ZN hierna (onder andere in het standpuntdocument 16 december 2018) en de 
uitkomst van het gesprek met de veldpartijen van oktober jl. over de toepassing 
van het MD in de vergoedingspraktijk? 

• Is de vergoedingspraktijk sinds het MD voor de patiënt verbeterd? Waaruit blijkt 
dat?  

• Verzekeraars hebben ieder hun eigen vergoedingenbeleid. Het standpunt van ZN 
is dat afbouwmedicatie conform tabel 3 uit het MD vergoed wordt. Andere 
afbouwschema's in beginsel niet. Waarom niet? 

• Sommige zorgverzekeraars geven aan bereid te zijn om maatwerk 
(afbouwmedicatie met doseringen anders dan tabel 3) te vergoeden mits aan de 
voorwaarden hiervoor wordt voldaan. We hebben vervolgens een uitvraag gedaan 
bij alle zorgverzekeraars hoe vaak verzekeraars ‘maatwerk’ hebben 
vergoed. Graag willen we de resultaten voorafgaand aan het interview aan u 
voorleggen.  

• 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 te eendimensionaal wordt geïnterpreteerd. De voorbeeldtabel wordt 
te rigide als standaard aangehouden. Graag uw reactie. 

• Wat moet een verzekerde, waarbij in het behandeltraject tussen patiënt en arts is 
overeengekomen dat specifieke afbouwmedicatie nodig is, nu doen als de 
middelen niet worden vergoed en de verzekerde het zelf niet kan betalen?   

 
Aanvulling Zembla: 19 maart 2021 

Zembla: Verschillende destijds aanwezigen vertellen ons dat voorafgaand aan het 
opstellen van het MD, zorgverzekeraars zich gecommitteerd hebben aan de afspraken die 
de professionals zouden maken. Wat in het MD werd opgeschreven, zou vergoed worden. 
Maar dat is niet gebeurd, zeggen de koepels. Zorgverzekeraars (DSW en Eno 
uitgezonderd) vergoeden in beginsel alleen tabel 3. Bij sommige verzekeraars kunnen 
patiënten onderbouwd vergoeding krijgen voor afwijkende schema's, maar in de praktijk 
gebeurt dat nauwelijks.  

Onder meer de NVVP zegt tegen Zembla: zo is het MD, noch tabel 3, nooit bedoeld. Tabel 
3 is een voorbeeldtabel. Als arts en patiënt besluiten dat afwijken noodzakelijk is, moet 
dat ook vergoed worden. Verzekeraars interpreteren het MD verkeerd, en de patiënt is 
daar de dupe van. 

De NVVP en andere koepels hebben afgelopen najaar bij ZN (opnieuw) aangekaart dat de 
beperkte vergoedingen hen verhinderen in het leveren van goede zorg. Daardoor blijven 
mensen onnodig aan de pillen. Maar opnieuw kregen de professionals nul op het rekest. 
ZN liet hen eind vorig jaar weten bij hun standpunten te blijven. Voorzitter van de NVVP 
Elnathan Prinsen constateert dat het constructieve gesprek over dit belangrijke probleem 
is doodgelopen. 

 
Zorgverzekeraars Nederland wil niet ingaan op een interview op camera. 
Hieronder hun schriftelijke reactie: 23 maart 2021 

ZN: Het is voor alle patiënten belangrijk dat zij zorgvuldig, nauwkeurig en onder 
deskundige begeleiding medicatie - zoals antidepressiva - kunnen afbouwen. Zo kunnen 



(persoonlijke) omstandigheden aanleiding zijn om het tempo van het afbouwen aan te 
passen. Ieder mens reageert immers verschillend op medicatie. We weten dat bij een 
deel van de patiënten die willen afbouwen, dit niet zonder problemen gaat. Vooral bij 
lagere doseringen krijgen patiënten ontwenningsverschijnselen die lijken op een terugval 
van de depressie.  

Apothekersorganisatie KNMP, koepel van cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke 
gezondheidszorg MIND, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hebben - bij gebrek aan een 
wetenschappelijke basis over het afbouwen van antidepressiva – daarom in 2018 
gezamenlijke aanbevelingen opgesteld over hoe de afbouw naar alle inzichten het beste 
vorm kan worden gegeven. Zorgverzekeraars volgen deze aanbevelingen en vergoeden 
de medicatie die met het afbouwen gemoeid is.  

Vaak is de afbouw mogelijk met geregistreerde handelspreparaten, maar soms moet 
door de apotheker het geneesmiddel specifiek worden bereid of een andere 
toedieningsvorm worden gekozen. Zorgverzekeraars vergoeden dit in lijn met de 
gemaakte afspraken en met inachtneming van overige wet- en regelgeving. 
Zorgverzekeraars kunnen daarnaast zelf een eigen vergoedingenbeleid voeren waarmee 
zij maatwerk leveren. Gezamenlijk uitgangspunt is uiteraard dat verzekerde zorg uit de 
basisverzekering altijd wordt vergoed. De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit 
en laat zich daarbij adviseren door Zorginstituut Nederland. Naast aangepaste medicatie 
is volgens zorgverzekeraars ook de begeleiding door de arts en apotheker van groot 
belang bij het afbouwen.  

Het Amsterdam UMC en het Radboudumc doen, met subsidie van ZonMw, 
wetenschappelijk onderzoek om meer inzicht te krijgen in de manier waarop 
antidepressiva door patiënten veilig kan worden afgebouwd. Ook wordt met een 
‘afbouwpoli’ door GGZ In Geest en Amsterdam UMC meer ervaring opgedaan met de 
begeleiding van patiënten die hun medicatie afbouwen. Zorgverzekeraars Nederland is 
blij met deze initiatieven en hoopt dat het meer wetenschappelijke inzichten oplevert in 
de manier waarop patiënten het beste kunnen stoppen met hun medicatie. Deze 
inzichten kunnen dan vervolgens breed in praktijk worden toegepast. 

Kortom: zorgverzekeraars hechten veel belang aan het mogelijk maken van zo 
aangenaam mogelijk en verantwoord afbouwen van medicatie door hun 
verzekerden. Zij volgen daarvoor de aanbevelingen die in 2018 zijn opgesteld 
door de koepels van huisartsen, apothekers, psychiaters en patiënten en willen 
hierover graag verder met hen in gesprek op basis van de resultaten van lopend 
wetenschappelijk onderzoek. 

Verzoek aan ZN om reactie op uitspraken NVvP: 30 maart 2021 

Zembla: 

1. Voorafgaand aan de opstelling van het MD in 2018 hebben zorgverzekeraars 
toegezegd zich te committeren aan de inhoud ervan. Achteraf blijkt echter dat 
zorgverzekeraars dit niet doen, zeggen meerdere sprekers tegenover Zembla. Met 
uitzondering van DSW en Eno vergoeden de meeste zorgverzekeraars in beginsel enkel 
afbouwmedicatie conform tabel 3. Voor andere afbouwtrajecten zou onvoldoende bewijs 
zijn. Dit is ook het standpunt van ZN.  

 
Voorzitter van de NVvP Elnathan Prinsen laat aan Zembla weten dat deze verzekeraars 
hiermee het MD verkeerd interpreteren. Hij geeft aan dat tabel 3 nadrukkelijk een 
voorbeeldtabel is, dat dit er ook bij vermeld staat. Afwijkende afbouwschema’s en 



productsterktes kunnen nodig zijn, en dat dat voor deze patiënten dan ook vergoed moet 
worden. Zo hebben de opstellers van het MD de aanbevelingen destijds bedoeld, aldus 
Prinsen. In jullie antwoorden schrijven jullie echter: "Zorgverzekeraars volgen deze 
aanbevelingen en vergoeden de medicatie die met het afbouwen gemoeid is." Het kan 
niet allebei waar zijn. Graag jullie reactie. 

Overigens ondersteunt onderzoek van Zembla de uitspraken van Prinsen. ZN schreef 
eerder: “Zorgverzekeraars kunnen daarnaast zelf een eigen vergoedingenbeleid voeren 
waarmee zij maatwerk leveren.’’ Hierover hebben we navraag gedaan bij de 4 grootste 
zorgverzekeraars: CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis. VGZ en CZ stellen dat patiënten na 
onderbouwing een afwijkend afbouwschema vergoed kunnen krijgen. VGZ heeft dit in 
2020 0 keer vergoed, CZ 5 keer. Menzis en Zilveren Kruis hebben enkel een 
coulanceregeling voor 1 specifieke afbouwstrip. Het gaat om venlafaxine van 37,5 mg 
naar 0 in eenmalig 28 dagen. Deze strip is in 2020 door Menzis 15-20 keer vergoed, en 
door Zilveren Kruis 123 keer. Voor andere schema's is bij Menzis en Zilveren Kruis geen 
mogelijkheid voor vergoeding. 

2. Jullie schrijven in jullie reactie: “zorgverzekeraars hechten veel belang aan het 
mogelijk maken van zo aangenaam mogelijk en verantwoord afbouwen van medicatie 
door hun verzekerden." 

Prinsen laat echter aan Zembla weten dat door de rigide opstelling van zorgverzekeraars, 
psychiaters beperkt worden in hun behandeling en de kwaliteit van zorg voor deze groep 
patiënten. Deze patiënten zijn daar de dupe van. Het directe gevolg, aldus Prinsen, is dat 
mensen onnodig aan de pillen blijven. Graag jullie reactie. 

3. De NVvP, NHG en KNMP hebben bovenstaande vergoedingenproblematiek de 
afgelopen jaren herhaaldelijk bij ZN aangekaart. De laatste keer was in oktober 2020. 
Maar ondanks dit herhaaldelijk aandringen heeft ZN eind 2020 opnieuw laten weten haar 
standpunt niet te herzien. 

Prinsen constateert namens de koepels dat het constructieve gesprek is doodgelopen. 
Ook daarom kaart hij de problemen nu publiekelijk aan. 

Waarom geeft ZN geen gehoor aan deze oproep van de drie beroepsgroepen? 

4. Zorgverzekeraars en ZN stellen zich op het standpunt dat meer wetenschappelijk 
onderzoek afgewacht moet worden, voor er gesproken kan worden over ruimere 
vergoeding. Maar ook ten tijde van het opstellen van het MD was er al een gebrek aan 
wetenschappelijk onderzoek. Dat is geen argument om te wachten met het 
vergoedingenprobleem dat nu voor patiënten speelt, zegt Prinsen. "Wachten kan niet." 
Bovendien laat het huidige Taper-AD onderzoek nog jaren op zich wachten. Bij Prinsen 
sluiten zich epidemioloog Rob Heerdink en psychiater Jim van Os aan. Volgens hen wordt 
de discussie over wetenschappelijke onderbouwing hier gebruikt om niet te vergoeden. 
Graag jullie reactie. 

5. Jim van Os en Peter Groot hebben de afgelopen jaren 2 onderzoeken gedaan onder de 
patiëntenpopulatie die via de taperingstrips antidepressiva had afgebouwd. Zij keken 
naar patiënten die eerdere pogingen gedaan hadden, maar die mislukt waren. Na gebruik 
van de taperingstrip was er een 70% succespercentage voor de afbouw. Deze 2 
onderzoeken zijn bij jullie bekend (er wordt ook aan gerefereerd in het MD). 

Recent hebben Van Os en Groot hun onderzoek herhaald. Uit deze herhaling kwam 
opnieuw hetzelfde succespercentage. We hebben het onderzoek in de bijlage 
toegevoegd. Is dit herhaalde onderzoek reden voor ZN om het standpunt te herzien? 

 



6. Indien ZN bij haar standpunt blijft, welk advies geeft ZN dan aan patiënten die door 
het gebrek aan vergoeding hun medicatie nu niet kunnen afbouwen? Hoe moeten zij van 
de pillen afkomen? 

Reactie ZN: 31 maart 2021 

ZN: Zorgverzekeraars vinden het van belang dat verzekerden op een voor hen goed 
moment kunnen stoppen met medicatie, zoals antidepressiva. Zij kunnen dat moment 
natuurlijk het beste bepalen in overleg met de behandelend arts. De zorg die iemand 
daarbij nodig heeft, verschilt van persoon tot persoon. In de ogen van zorgverzekeraars 
bestaat die zorg in ieder geval uit goede begeleiding door de arts en/of apotheker en 
indien nodig afbouwmedicatie. Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland heeft een 
beperkte rol in het faciliteren daarvan, we voelen ons daarom niet geroepen om voor 
camera te reageren. Hierbij nog wat extra toelichting bij onze rol.   

De zorgverzekeraars voeren de Zorgverzekeringswet uit. Dat betekent dat 
zorgverzekeraars zorg uit het basispakket inkopen en vergoeden. De inhoud van het 
basispakket wordt vastgesteld door de overheid, op advies van het Zorginstituut. Het 
Zorginstituut baseert zich daarbij op de zogenoemde 'stand van wetenschap en praktijk' 
en het is dan ook aan hen om wetenschappelijke studies, zoals die waaraan jullie 
refereren, over de doelmatigheid van zorg te beoordelen. Suggesties en aanvragen voor 
toelating tot het basispakket worden door het Zorginstituut behandeld. Als de aanspraak 
op de Zorgverzekeringswet vervolgens door de overheid, op voorspraak van het 
Zorginstituut, wordt verruimd, dan voeren alle zorgverzekeraars dat uiteraard uit. 

Afbouwmedicatie (taperingstrips) is nu niet geregistreerd en wordt vergoed als eigen 
bereiding door de apotheek. Voor dergelijke bereidingen geldt dat ze vanuit de wetgeving 
rationeel moeten zijn: bewezen werkzaam en kosteneffectief (we betalen de zorg immers 
met elkaar voor elkaar). Het lopende wetenschappelijke onderzoek (TAPER-AD) moet 
bijdragen aan inzichten in de beste wijze van afbouwen en wat daarvoor nodig is. De 
uitkomsten kunnen vervolgens eventueel leiden tot nieuw advies van het Zorginstituut.  

In afwachting van meer wetenschappelijke grond voor vergoeding, hebben 
zorgverzekeraars in 2018 in brancheverband aangegeven de aanbeveling van de 
betrokken koepels te volgen voor vergoedingen van afbouwmedicatie. We komen 
daarmee tegemoet aan de verzoeken, ook van onze verzekerden, tot meer 
ondersteuning bij het afbouwen. Onze leden, de individuele zorgverzekeraars, hebben 
aangegeven zelf invulling te willen geven aan deze afspraken en hierover zelf in contact 
te willen treden met verzekerden, zorgaanbieders en andere betrokkenen. De NVVP is 
daarvan ook na het overleg in oktober 2020 op de hoogte gesteld.  

Uiteraard verwacht Zorgverzekeraars Nederland van haar leden dat ze zich aan de 
aanbevelingen houden. We hebben geen eigen signalen dat dit niet het geval is. 
Patiënten kunnen voor vragen en verzoeken over de vergoeding van hun 
afbouwmedicatie altijd terecht bij hun zorgverzekeraar.  

N.B. Wat mij opvalt is dat jullie onze leden hebben gevraagd hoeveel maatwerk zij 
vergoeden. Jullie hebben niet gevraagd hoeveel aanvragen daarvoor zijn gedaan. Dat 
maakt jullie conclusies over de mogelijkheden voor vergoeding mijn inziens niet 
onderbouwd. Ik zou dit daarom nog even checken bij de betrokken zorgverzekeraars, ik 
heb hen daarom over deze vragen geïnformeerd.  

 


