
Wederhoor zorgverzekeraar CZ 

Vragen per mail aan CZ: 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. 
 
Antwoorden CZ: 3 maart 2021 

CZ: Het lijkt erop dat niet alle zorgverleners op de hoogte zijn van het Multidisciplinair 
Document, waardoor sommige patiënten geen gebruik maken van deze optie. In onze 
ogen zou het MD beter uit de verf kunnen komen door meer kenbaarheid aan het 
document te geven bij voorschrijvers. Belangrijk dat zij weten dat afbouw conform dit 
document (tabel 3) in aanmerking komt voor vergoeding. En dat daarvoor meerdere 
fabrikanten geneesmiddelen in lage doseringen speciaal voor afbouw maken.  

 Onze mensen hebben gekeken of we uit onze data de door jouw gevraagde gegevens 
kunnen halen. Dat is niet te doen omdat bijvoorbeeld de vloeibare vormen voor een 
afbouwtraject van antidepressiva gebruikt worden, maar ook voor chronisch gebruik. Als 
je dat onderscheid zou willen kunnen maken, dan zou je op individueel patiënt-niveau 
moeten volgen of iemand bijvoorbeeld na een half jaar ook daadwerkelijk stopt met 
gebruik. En dan zou je ook moeten kunnen zien op individueel niveau of iemand dan niet 
bijvoorbeeld toch weer een ander middel is gaan slikken zodat je echt zeker weet dat het 
echt is afgebouwd.  Als verzekeraar gaan we er vanuit dat artsen voorschrijven conform 
de geldende voorwaarden en beroepsnormen en dat apotheken correct declareren. De 
geregistreerde sterktes binnen het GVS worden dus vergoed door CZ.  Naast de 
geneesmiddelen in het GVS die gebruikt kunnen worden om af te bouwen, bestaan er de 
doorgeleverde bereidingen (DBs). Deze zijn door de landelijke werkgroep van ZN in lijn 
met het multidisciplinaire document (MD) aangeduid als verzekerde zorg (tabel 3). 
Echter zien we dus maar een beperkt volume op deze DBs.  

 
Vragen aan CZ: 4 maart 2021 
 
Zembla: 

1. Vergoedt u andere afbouwschema’s dan tabel 3?  
2. Sinds wanneer bestaat die mogelijkheid?  
3. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om hiervoor in aanmerking te 

komen?  



4. 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? 

  
Antwoord van CZ: 10 maart 2021 

CZ: In onze ogen zou het MD beter uit de verf kunnen komen door meer kenbaarheid 
aan het document te geven bij voorschrijvers. Belangrijk dat zij weten dat afbouw 
conform dit document (tabel 3) in aanmerking komt voor vergoeding. En dat daarvoor 
meerdere fabrikanten geneesmiddelen in lage doseringen speciaal voor afbouw maken.  

Mbt onderstaande: het is altijd mogelijk om bij CZ een machtiging aan te vragen, dat 
geldt in beginsel voor alle geneesmiddelen voor zover relevant. De richtsnoer in het 
consensusdocument heeft ervoor gezorgd dat er in het veld consensus is over de wijze 
van afbouwen van bepaalde medicatie. Indien men hiervan wil afwijken kan hiervoor een 
aanvraag ingediend worden. Wanneer een voorschrijver met een onderbouwde aanvraag 
komt, dan wordt deze beoordeeld. Wel is het belangrijk om een onderscheid te maken 
tussen een individuele, onderbouwde aanvraag door de voorschrijver en een 
standaardformulier van Regenboog Apotheek. Dat laatste beschouwt CZ niet als een 
onderbouwde aanvraag toegespitst op de specifieke situatie van de individuele 
verzekerde.  

We zien in onze gegevens mbt aangevraagde machtigingen dat er in 2019-2020 vijf keer 
een uitzondering is gemaakt op tabel 3. Een uitzondering wordt bijvoorbeeld gemaakt als 
er met een goede onderbouwing van de arts 16 i.p.v. 8 weken nodig zijn om af te 
bouwen. We beoordelen dan op de criteria van rationele farmacotherapie. Kan de 
therapie worden aangemerkt als rationeel? Rationele farmacotherapie is gedefinieerd als:  

- de behandeling van een aandoening met een geneesmiddel in een voor de patiënt 
geschikte vorm,  

- waarvan de werkzaamheid en effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en  

- die tevens het meest economisch is voor de zorgverzekering , 

- en conform de voorwaarden van artikel 2.8 lid sub b van het Besluit Zorgverzekering. 

 

Mail aan CZ met verzoek om verduidelijking: 12 maart 2021 

Zembla: Nog een korte vraag ter verduidelijking van de periode die je in jullie 
beantwoording noemt en de betreffende aantallen. Ik lees jullie antwoord zo dat er in de 
twee jaren in totaal vijf keer een uitzondering is gemaakt. Klopt dit? Je zou 2019-2020 
ook kunnen opvatten als één jaar, daarom wil ik dat graag even dubbel checken.  

Zijn de vijf keer waarvoor een uitzondering is gemaakt de som van de twee jaren (2019 
en 2020), dus bij elkaar opgeteld?  

- Zo ja, zou je me het exacte aantal over 2020 kunnen laten weten? Aangezien we 
per jaar een uitsplitsing maken hebben we voor een correcte weergave die 
specifieke getallen per jaar nodig. 

- Zo niet, betekent dit dat er zowel in 2019 als ook in 2020 vijf keer een 
uitzondering is gemaakt?  

 

 

 



Reactie CZ: 12 maart 2021 

CZ: Nog keer gekeken heel precies: het gaat om 3 in 2019 en 5 in 2020. 

 

Vervolgvraag aan CZ: 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 CZ: 1 april 2021 

CZ: Ik kan je vraag niet beantwoorden. We krijgen wel algemene brieven voor tapering 
maar dat zijn dan geen individuele aanvragen om af te wijken van tabel 3. Die kunnen 
we dan niet beoordelen. Er is ook geen codering voor tapering. We hebben wel een 
codering voor bereiding in de apotheek zelf maar daar vallen ook zaken onder als een 
door de apotheker gemaakt zalfje etc. 


