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Datum 
21 september 2016 
 
Uw kenmerk 
 
 
Ons kenmerk 
PCG/JvO/2016.09.21 
 
Behandeld door 
J. van Os 
 
Telefoon  
043 387 54 43 
 
j.vanos@maastrichtuniversity.nl 
 
Psychiatrie & Psychologie 
 
Hoofd Psychiatrie 
Prof. dr. J.J. van Os 
secr. 043-387 54 43 
 
Hoofd Medische Psychologie 
Prof. dr. R.W.H.M. Ponds 
secr. 043-387 41 75  
 
Neuropsychiatrie 
Prof. dr. F.R.J. Verhey 
secr. 043-387 41 75 
 
Stemmingsstoornissen 
Prof. dr. F.P.M.L. Peeters 
secr. 043-387 41 30   
 
Transitiepsychiatrie 
Prof. dr. T.A.M.J. van Amelsvoort 
secr. 043-388 39 28   
 
Zorginnovaties in de GGZ 
Prof. dr. P.A.E.G. Delespaul 
secr. 088-506 92 55 

Mevrouw M.O. Samuels 
Senior Beleidsmedewerker, Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
via email: Samuels, M.O. (Mady) <mo.samuels@minvws.nl>   
 
 
 
Onderwerp: Uw email van 19 sept 2016 08:56 

RE: uw kenmerk 995452-153571-GMT:  
Oproep invoering van tapering methodiek bij afbouw medicatie 

 

Geachte mevrouw Samuels, 

Dank voor uw antwoord op ons bericht. Toch komen wij hier graag nog even op terug. 

In de bijlages bij onze email kunt u lezen hoe bij ons het beeld is ontstaan dat 'het 
beleid van minister Schippers door ZiNL, op verzoek van zorgverzekeraars, 
welbewust en actief wordt tegengewerkt' (zie met name bijlage 1 bij onze brief van 
1 september aan de NVvP, document '2016.09.02_Groot_vOs_aan_NVvP.pdf')  

U hebt Zorginstituut Nederland gebeld, zij hebben u meegedeeld dat ze zich niet in het 
door ons geschetste beeld herkennen en daarmee lijkt een eind gekomen aan de 
discussie. Omdat ZiNL dat zegt neemt u aan dat verdere actie van de kant van VWS 
niet nodig is. 

Echter ook instituten als het ZiNL maken vergissingen, die belangrijke gevolgen 
kunnen hebben voor de volksgezondheid. Het feit dat ZiNL zich hier wellicht niet van 
bewust is doet niet af aan het feit dat er een ongewenste situatie is ontstaan. Omdat 
wij concrete aanwijzingen hebben gegeven dat ZiNL niet juist heeft gehandeld menen 
wij dat verder onderzoek wel degelijk is geïndiceerd. Wellicht heeft u niet de tijd gehad 
om de door ons geleverde informatie te bestuderen.   

Er zijn in Nederland meer dan 1 miljoen gebruikers van antidepressiva, 300.000 van 
antipsychotica en 400.000 van slaap- en kalmeringsmiddelen. Velen hebben grote 
moeite om hiermee op een goede manier te stoppen of om de optimale (en meestal 
lagere) dosis te vinden. Tegengaan van onnodig medicatiegebruik en gebruik in te 
hoge doseringen is een speerpunt in het beleid van Minister Schippers. Vergoeding 
van de taperingstrips uit het basispakket is daarmee een zaak die voor een zeer groot 
aantal mensen van belang is en die een serieuzere behandeling verdient dan ze nu 
van VWS krijgt. 

We verzoeken u daarom beleefd maar dringend om uw antwoord te heroverwegen en 
om deze zaak alsnog serieus en onafhankelijk van ZiNL te gaan onderzoeken.  

Met vriendelijke groet, 

 
 
Peter Groot 
Jim van Os 

 
Dr. P.C. Groot Prof. dr. J. van Os 

Onderzoeker/ervaringsdeskundige Hoofd afdeling Psychiatrie & Psychologie 
User Research Centre MUMC  
Postbus 616 (locatie DRT10) 
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6200 MD MAASTRICHT 
p.c.groot@maastrichtuniversity.nl 
https://urc.mumc.maastrichtuniversity.nl/  

Projectleider Tapering 
Cinderella Therapeutics (www.cinderella-tx.org) 

Bijlage: Email Samuels (VWS) dd 19 september 2016, 8:59 

 

 
 
cc: Haan, W. de (Willem) <w.d.haan@minvws.nl> 

Elenbaas-Thomas, M.J.F. (Marit) <mj.elenbaas@minvws.nl> 
Haart, W. de (Wim) <w.d.haart@minvws.nl> 
Drs. A.J.M. Theunissen, Commissie VWS <cie.vws@tweedekamer.nl> 
Ben Roelands <B.Roelands@fondspsychischegezondheid.nl> 
Nico de Louw, Cliëntenraad Arkin <nicodelouw@hetnet. nl> 
Damiaan Denys, voorzitter NVvP <d.denys@amc.nl>;  
Noortje Sax, Directeur NvvP <N.Sax@nvvp.net> 
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Peter Groot

From: Samuels, M.O. (Mady) <mo.samuels@minvws.nl>
Sent: 19 September 2016 08:59
To: 'Peter Groot'
Cc: Ben Roelands; Jim van Os; Nicode Louw Cliëntenraad Arkin <nicodelouw@hetnet. nl>; Haan, W. 

de (Willem); Elenbaas-Thomas, M.J.F. (Marit); Haart, W. de (Wim)
Subject: RE: uw kenmerk 995452-153571-GMT: Oproep invoering van tapering methodiek bij afbouw 

medicatie

Geachte heer Groot, 

In antwoord op uw onderstaande mail, laat ik u weten dat uw e-mail met de daarin meegezonden bijlagen geen 
aanleiding geven voor een andere inhoudelijke reactie dan zoals is uiteengezet in de brief van 1 september jl 
(kenmerk 995452-153571–GMT). Ik heb telefonisch contact gehad met het Zorginstituut en daaruit blijkt dat het 
Zorginstituut zich niet herkent in uw veronderstelling dat zij de Minister ‘bewust verkeerd geïnformeerd’ zouden 
hebben. In uw brieven van 2 september en 9 september jl. gericht aan de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie 
(NVVP) heeft u deze vereniging gevraagd hun standpunt over de taperingstips spoedig te herzien. Als de NVVP 
reden ziet om haar huidige zienswijze omtrent de taperingstrips te herzien, zou dat voor het Zorginstituut 
aanleiding kunnen zijn om hierover een standpunt in te nemen. 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Mady Samuels. 
 
 

mr. M.O. (Mady) Samuels, senior beleidsmedewerker 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag  
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag 
M 06 -11 72 68 62 

(vrijdag is mijn vaste verlofdag) 
 

 
 
 

Van: Peter Groot [mailto:p.c.groot@maastrichtuniversity.nl]  
Verzonden: vrijdag 9 september 2016 13:35 
Aan: Samuels, M.O. (Mady) 
CC: Ben Roelands; Jim van Os; Nicode Louw Cliëntenraad Arkin <nicodelouw@hetnet. nl> 
Onderwerp: uw kenmerk 995452-153571-GMT: Oproep invoering van tapering methodiek bij afbouw medicatie 
 
Geachte heer/mevrouw Samuels , 

De Cliëntenraad van Arkin stuurde ons, ter informatie, de brief van Minister Schippers van 1 september, met als 
onderwerp: 'Oproep invoering van tapering methodiek bij afbouw medicatie' (kenmerk 995452-153571-GMT). Uit 
deze brief blijkt dat de Minister door ZorgInstituut Nederland bewust verkeerd wordt geïnformeerd. Wij vinden dat 
een ernstige zaak, die we in een brief (2016.09.09.Groot_vOs_aan_min_Schippers.pdf) met een aantal bijlages, 
die we als attachments bij deze mail voegen, toelichten. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om de goede ontvangst van deze email te bevestigen? 

Met vriendelijke groet,  
mede namens Prof. Jim van Os, 
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Peter Groot 

 
Dr. P.C. Groot 
 
User Research Centre  
Maastricht Universitair Medisch Centrum+ 
Vakgroep Psychiatry en Psychologie 
Postbus 616  (location DRT10) 
6200 MD  MAASTRICHT 
https://urc.mumc.maastrichtuniversity.nl/  
E-mail: p.c.groot@maastrichtuniversity.nl 
 
Projectleider Tapering Cinderella Therapeutics  
www.cinderella-tx.org/nl/tapering 

 
 
 

 

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  
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