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Onderwerp:  NVvP standpunt taperingstrips / brief minister Schippers  
 
 
Geachte Prof. Denys, beste Damiaan, 

In onze brief van 1 september hebben we uiteengezet hoe 'het oordeel van de NVvP 
over de taperingstrips' door Zorgverzekeraars en ZiNL wordt gebruikt tegen de ont-
wikkeling en vergoeding uit het basispakket van taperingstrips en hebben we de NVvP 
gevraagd om hierin actie te ondernemen. 

Uit brieven die de Cliëntenraad van Arkin ons stuurde blijkt dat ook minister Schippers 
door ZiNL op het verkeerde been wordt gezet. Zij schrijft: 'Gezien het oordeel van de 
beroepsgroep over de taperingstrips  . . . .  zie ik onvoldoende aanleiding om verdere 
stappen te zetten om landelijke invoering van de taperingstrips te stimuleren'. Vrij 
vertaald: verder actie is volgens de NVvP niet nodig.  

Het tegengaan van onnodig langdurig medicijngebruik is één van de speerpunten van 
het beleid van minister Schippers. Door bewust onjuiste informatie over de NVvP aan 
de minister te verstrekken werkt ZiNL, op verzoek van zorgverzekeraars, dit beleid 
welbewust en actief tegen. 

We voegen beide brieven als bijlagen bij deze brief en verzoeken u opnieuw met klem 
om zo spoedig mogelijk stappen in deze zaak te ondernemen omdat een snel groeiend 
aantal patiënten door het handelen van ZiNL en de zorgverzekeraars wordt geschaad.  

We doen een soortgelijk verzoek ook aan de minister (bijlage 3), waarbij we haar ook 
onze eerder brief aan u met alle daarbij bijbehorende stukken sturen. 
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Bijlages: 

1. Brief VWS aan Cliëntenraad Arkin van 1 september 2016: 'Oproep invoering van tapering 
methodiek bij afbouw medicatie'. 

2. Brief van Cliëntenraad Arkin aan Minister Schippers (VWS) van 13 juni 2016: 'Oproep invoering 
van tapering methodiek bij afbouw medicatie'. 

3. Brief aan minister Schippers van VWS van 09 september: 'Taperingmethodiek, Uw brief van 1 
sept, kenmerk 995452-153571-GMT'  
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