
Wederhoor zorgverzekeraar Zilveren Kruis 

Vragen aan Zilveren Kruis: 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 Zilveren Kruis: 1 maart 2021 

Zilveren Kruis: We kunnen jullie helaas niet helpen aan een totaaloverzicht van 
declaraties afbouwmedicatie, anders dan wat Vektis kan leveren.  

En ook die cijfers zullen niet compleet zijn. Dit heeft verschillende redenen. De twee 
belangrijkste: 

1. Soms is er bijvoorbeeld sprake van deel magistrale bereidingen.  
2. Soms wordt er gebruik gemaakt van vloeibare medicatie om af te bouwen, maar 

die worden ook ‘gewoon’ gebruikt. We kunnen uit de declaraties niet opmaken of 
het om afbouw gaat of niet. 

Om een compleet overzicht te hebben, zouden we daarom vele declaraties handmatig 
moeten doorspitten (ivm punt 1) en mogelijk ook bij klanten nog extra uitvraag moeten 
doen (ivm punt 2). 

Afbouwen is inderdaad niet voor iedereen even makkelijk. Daarom is het goed dat er 
door het veld het MD is opgesteld. Daarnaast vindt er momenteel onderzoek plaats naar 
afbouwen (TAPER-AD) door wetenschappers van het Amsterdam UMC en het 
Radboudumc. En is er in Amsterdam begin dit jaar een afbouwpoli gestart. De kennis uit 
de onderzoeken en de poli kunnen de veldpartijen weer een stap verder brengen bij het 
helpen afbouwen. 

Vragen aan Zilveren Kruis: 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 Zilveren Kruis: 9 maart 2021 

Zilveren Kruis: Buiten de afbouwschema’s van tabel 3 vergoeden we vanaf 2017 
taperingstrips met het middel venlafaxine waarbij met de strip afgebouwd wordt van 
37,5 mg tot 0 in 28 dagen.  

Ik zal nog even laten kijken naar het aantal in 2019 en 2020. 

 

Aanvullende reactie van Zilveren Kruis: 11 maart 2021  

Zilveren Kruis: In 2019 zijn er 118 vergoed en in 2020 was dat 123. 

 

Vervolgvraag aan Zilveren Kruis: 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 Zilveren Kruis: 1 april 2021 

Zilveren Kruis: Zoals eerder gezegd, en je ook aanhaalt, hebben we die gegevens niet. 

Aanvragen of declaraties die niet vergoed worden, worden niet vastgelegd. 

  

 


