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Geachte 

In uw brief van 16 mei 2022 heeft u met een beroep op de Wet open overheid 
(hierna: Woo) verzocht om Informatie. 

Namens 	 verzoekt u om verstrekking van kopieën 
van alle documenten 	e an ere gegevensdragers gedateerd, opgemaakt 
of op een andere wijze gecreëerd op of na 1 januari 2019, waaronder begrepen 
maar niet beperkt tot brieven, e-mails, notities, (telefonische) correspondentie 
(daaronder tevens begrepen sms en WhatsApp-berichten), agenda's van 
vergaderingen, notulen, verslagen van interne besprekingen, besprekingen met 
derden of anderszins, concepten, samenvattingen en conclusies van besprekingen 
intern en/of met derden, alsmede alle andere stukken met betrekking tot 
afbouwmedicatie en/of taperincistrips voor zover deze in het bezit van of aanwezig 
zijn bij uw organisatie, ook indien dit stukken betreft die bij het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: het ministerie van VWS) en/of de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) in bezit heeft/hebben, maar 
waarbij het ministerie van VWS en/of de 'G) niet de geadresseerde is/zijn. 

In de brief van 20 mei 2022 is de ontvangst van uw Woo-verzoek bevestigd. 

In de brief van 10 juni 2022 is de beslistermijn met twee weken verdaagd. 

Op 15 juli 2022 heeft u mij in gebreke gesteld wegens het niet tijdig beslissen op 
uw verzoek. In uw brief verzoekt u mij om binnen twee weken alsnog te beslissen. 
Vervolgens heeft u op 3 augustus 2022 bij de rechtbank Overijssel beroep 
aangetekend wegens het niet tijdig beslissen op uw Woo-verzoek. Het Is helaas 
niet gelukt om op tijd op uw Woo-verzoek te beslissen. Hiervoor bied ik u mijn 
excuses aan. 

In het verweerschrift dat in de bovengenoemde beroepsprocedure is ingediend 
heb ik aangegeven dat ik uiterlijk 15 september 2022 op uw verzoek zal beslissen. 
Conform deze toezegging doe ik u hierbij het besluit op uw verzoek om informatie 
toekomen. 

Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie deels openbaar te maken. Ik licht mijn 
besluit hieronder toe. 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 
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Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn 188 documenten aangétroffen. Deze documenten 
zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B. 

Eén document is u al bekend (het document met nummer 33). Deze betrek ik 
daarom niet bij mijn besluit. 

Diverse documenten zijn al openbaar. Voor de vindplaats daarvan verwijs ik naar 
de inventarislijst. 

Een aantal documenten bevat louter dan wel deels niet inhoudelijk relevante 
informatie (zoals het plannen van een vergadermoment). Deze documenten dan 
wel passages heb ik niet openbaar gemaakt. Dit heb ik aangegeven in bijlage B. 
Daarnaast bevat een aantal documenten passages die dubbel zijn. Deze passages 
worden eenmalig verstrekt, voor het overige zijn deze passages onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van 'dubbel'. Wanneer documenten geheel dubbel zijn, 
worden deze geheel niet verstrekt. Wanneer dit het geval is, is dit eveneens 
aangegeven in de inventarislijst. 

Belanghebbende(n) 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden 
een rol. Deze belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven 
over de openbaarmaking. 

Een deel van de aangeschreven belanghebbenden heeft van deze mogelijkheid 
geen gebruik gemaakt. 

Eén belanghebbende heeft in 'zijn zienswijze aangegeven geen bezwaar te hebben 
tegen openbaarmaking mits zijn naam, titulatuur en de naam van zijn werkgever 
geheel onleesbaar worden gemaakt. Indien de naam van zijn werkgever openbaar 
gemaakt wordt dan kan volgens de belanghebbende achterhaald worden wie de 
mails opgesteld heeft. De zienswijze van deze belanghebbende heb ik in mijn 
belangenafweging meegenomen. Ik volg deze zienswijze gedeeltelijk. Dat licht ik 
dit hieronder nader toe. 

De overige belanghebbenden stemmen in met openbaarmaking. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Woo. Voor de relevante 
bepalingen verwijs ik u naar bijlage A. 

Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er 
wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker. 

Openbaarmaking in de zin van de Woo betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de 
artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo waarin is aangegeven in welke gevallen 
openbaarmaking kan of moet worden geweigerd. 

Motivering 

Bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de 
Woo) 

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo mag ik geen 
informatie openbaar maken als het gaat om bedrijfs- en fabricagegegevens die in 
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vertrouwen aan de overheid zijn medegedeeld. De vertrouwelijkheid van de 
informatie die aan de overheid is verstrekt, kan bijvoorbeeld blijken uit een 
expliciete verklaring. Het is ook mogelijk dat de vertrouwelijkheid door de 
verstrekker mocht worden aangenomen. 

Het gaat hier om gegevens waaruit informatie kan worden afgelezen of afgeleid 
over de technische bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of 
de afnemers of leveranciers. Ook financiële gegevens kunnen als bedrijfs- en 
fabricagegegevens worden aangemerkt. 

In diverse documenten (de documenten met nummers 100, 101, 122, 123, 124, 
131) staan dergelijke bedrijfs- of fabricagegegevens. Het betreft documenten die 
door Stichting Radboud Universitair Medisch Centrum zijn aangeleverd ten 
behoeve van een subsidieaanvraag, mede ingediend namens andere stakeholders, 
te weten NHG, KLAMP, NVvP en MIND. Deze documenten bevatten begrotingen en 
kostenspecificaties. 

Uit die informatie die aan mij is medegedeeld kunnen wetenswaardigheden over 
de strategische en financiële bedrijfsvoering van Stichting Radboud Universitair 
Medisch Centrum en de stakeholders worden afgeleid. Dit is informatie waarmee 
concurrerende partijen hun voordeel kunnen doen. Deze informatie maak ik 
daarom niet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van: 5.1.1.c. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1, tweede lid, onder e, 
van de Woo) 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om 
persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, 
e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij (bepaalde passages uit) 
bepaalde documenten is dit het geval. Openbaarmaking van deze gegevens zou 
een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene maken. Ik weeg het 
belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang 
van openbaarmaking. Deze informatie maak ik dan ook niet openbaar. Waar van 
toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder vermelding 
van 5.1.2.e. 

In diverse documenten staan persoonsgegevens van ambtenaren. In het kader 
van goed werkgeverschap ben ik van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens 
het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet 
wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokken ambtenaar. Daarbij is van belang dat het hier niet 
gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een 
ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van 
de Woo. 

Een belanghebbende heeft verzocht om zijn naam, titulatuur en de naam van zijn 
werkgever niet openbaar te maken. Voor zover het de persoonsnaam en titel 
betreft, heb ik de zienswijze van de belanghebbende gevolgd en deze gegevens 
onleesbaar gemaakt. Wat betreft het standpunt van de belanghebbende dat ook 
een bedrijfsnaam gelakt dient te worden, ben ik van oordeel dat dit standpunt niet 
gevolgd kan worden. Het openbaar maken van een bedrijfsnaam maakt in 
onderhavig geval immers geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van 
betrokkene. Ten aanzien van dit punt volg ik de zienswijze van de 
belanghebbende niet. Hierbij acht ik van belang dat belanghebbende niet heeft 
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gemotiveerd dat bij openbaring van de bedrijfsnaam sprake is van onevenredige 
benadeling. 

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 5.1, vijfde lid, 
van de Woo). 
Op grond van artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo mag ik in uitzonderlijke gevallen 
geen informatie openbaar maken als dit iemand onevenredige benadeling 
toebrengt en de voorkoming daarvan zwaarder weegt dan het belang van 
openbaarheid. 

In de documenten met nummers 168 en 169 staan bankrekeningnummers 
vermeld. Deze bankgegevens zijn fraudegevoelig. Ik vind dat het belang om hier 
geen zicht op te bieden ter voorkoming van misbruik en onheus gebruik, zwaarder 
wegen dan het belang van openbaarheid. Ik maak deze informatie daarom niet 
openbaar. Waar van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder 
vermelding van 5.1.5. 

Persoonlijke beleidsopvattingen (artikel 5.2, van de Woo) 
Uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in 
principe ook voor documenten opgesteld voor intern beraad. Intern beraad is het 
overleg tussen ambtenaren binnen een bestuursorgaan, of binnen een kring van 
bestuursorganen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een bestuurlijke 
aangelegenheid. Documenten die bestemd zijn voor intern beraad kunnen 
persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Dat is hier ook het geval. Ten aanzien 
van de openbaarmaking van deze persoonlijke beleidsopvattingen geldt het 
volgende. Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo worden persoonlijke 
beleidsopvattingen in documenten die bestemd zijn voor intern beraad niet 
openbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn ambtelijke adviezen, 
meningen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad. 
Persoonlijke beleidsopvattingen zijn niet: feiten, prognoses, beleidsalternatieven, 
de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een 
overwegend objectief karakter. 

De documenten met nummers 24, 27, 30 en 42 zijn opgesteld 
ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleldsopvattingen. 
Het betreft adviezen, commentaren en voorstellen over de beantwoording van te 
publiceren Kamervragen. Er worden concept-antwoorden op Kamervragen met 
elkaar gedeeld en worden daarop aanvullingen gedaan. 

Het is van belang dat ambtenaren intern vrij met elkaar van gedachten moeten 
kunnen wisselen over beleidskeuzes. Een zekere mate van veiligheid is nodig om 
te kuhnen komen tot een effectieve besluitvorming. Ik acht het in dit geval ook 
niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering om met 
toepassing van artikel 5.2, tweede lid, de persoonlijke beleidsopvattingen toch 
openbaar te maken. Gelet hierop maak ik in dit dossier de persoonlijke 
beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad niet openbaar. 

Ik wijs er verder op dat zich onder de documenten (de documenten met de 
nummers. 22, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 67, 69, 72, 92, 112, 113, 119, 120, 135, 
139, 142, 143, 152, 170 en 171) conceptteksten bevinden van documenten die al 
openbaar zijn, dan wel met dit besluit openbaar worden gemaakt. Voor zover de 
conceptteksten afwijken van de definitieve versies bevatten deze persoonlijke 
beleidsopvattingen en weiger ik daarom de openbaarmaking daarvan. Voor zover 
de conceptteksten overeenkomen met de definitieve teksten zijn ze reeds 
openbaar of worden ze met dit besluit openbaar gemaakt. Dit heb ik per 
document aangegeven in bijlage B. 
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Wijze van openbaarmaking 
De belanghebbenden krijgen twee weken de tijd om de rechtbank te verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen. Daarvoor is vereist dat zij een 
bezwaarschrift indienen. Als de belanghebbenden dit niet doen, worden de 
documenten u na afloop van deze termijn toegestuurd. Als de belanghebbenden 
wel bezwaar maken en vragen om een voorlopige voorziening, dan wordt deze 
procedure afgewacht. 

Plaatsing op Internet 
De stukken worden na de feitelijke verstrekking met een geanonimiseerde versie 
van dit besluit voor eenieder kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbenden. 
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Bezwaar 
Het indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. 

Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheld.nliministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit en misschien bezwaar wilt maken. 
Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 
Wilt u bezwaar maken, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief 
staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 
ingescande handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20350, 
2500 EJ Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u in de rechterkantlijn) 
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 
bent tot het indienen van het bezwaar. 

Informatie voor het treffen van een voorlopige voorziening (vovo) 
Conform het bepaalde in artikel 4.4, vijfde lid, van de Woo, worden de belanghebbenden in 
de gelegenheid gesteld om binnen twee weken na dagtekening van deze beschikking, aan te 
geven of men bedenkingen heeft tegen openbaarmaking van de door u gevraagde 
informatie. Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het ministerie van VWS en 
door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, dit 
besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken na dagtekening van dit 
besluit een bezwaarschrift is ingediend en een voorlopige voorziening is aangevraagd, wordt 
de uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke 
openbaarmaking wordt overgegaan. 
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Bijlage A 

Artikel 2.1 van de Woo, luidt, voor zover relevant, als volgt: 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van 
vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van 
dat orgaan, die persoon of dat college; milieu-informatie: hetgeen daaronder 
wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer; 
(--.) 

Artikel 4.1 van de Woo luidt als volgt: 
1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een 
bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuurs-orgaan 
werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het 
verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek. 
2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch 
worden verzonden op de door het bestuursorgaan aange-geven wijze. 
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop 
betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 
5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuurs-orgaan 
binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te 
preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam. 
6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de 
verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde lid. 
In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt 
het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de verzoeker bekendgemaakt 
binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat de daarvoor 
gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in hoofdstuk 5. 

Artikel 5.1 van de Woo luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 
zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderschei-denlijk 
paragraaf 3.2 van de. Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft 
gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze 
persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt; 
e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of 
algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van 
de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbe-scherming, tenzij de 
verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt. 
2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het 
belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met 
internationale organisaties; 

Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 

Ons kenmerk 
2022.137 
3432596-1034730-W)Z 

Pagina 7 van 8 



b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiek-rechtelijke 
lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de 
informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter; 
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde 
concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens; 
g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage; 
i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen. 
(...) 

5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan 
milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige 
benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede 
lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling 
opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de 
openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde 
informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde 
gronden. 
(..). 

Artikel 5.2 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve 
van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden 
verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve 
van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen 
van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend 
objectief karakter. 
2. Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op 
een goede en democratische bestuursvoering informatie verstrekken in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich 
erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot 
personen herleidbare vorm worden verstrekt. 
3. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld ten 
behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming door een Minister, een 
commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, een gedeputeerde, het college 
van burgemeester en wethouders, een burgemeester en een wethouder, 
informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen 
herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt 
geschaad. 
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze 
opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, 
kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 
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Ons kenmerk 
2022.137 
3432596-1034730-WJZ 
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Bijlage B Inventarislijst Woo-verzoek 2022.137 EXTERN 

Nr. Omschrijving  Datum  Openbaarmaking  Weigeringsgrond. Opmerkingen.  

Deels openbaar 5.1.2.e 9-9-2019 

Doc 01 190909 e-mailwisseling tussen (5.1.2 e] en VWS 1 ronde tafel afbouwmedicatie.pdf 
9-9-2019 2 5.1.2.e Deels openbaar 

Doe 02 190909 e-mail vergoeding taperingstrip.pdf 
10-9-2019 3 5.1.2.e Deels openbaar 

Doc 03 190910 e-mailwisseling tussenMenzis en VWS 1 vergoeding afbouwmedicatie.pdf 
10-9-2019 4 5.1.2.e Deels openbaar 

Doc 04 190910 e-mail vergoeding taperingstrip.pdf 
Deels openbaar 5.1.2.e 11-9-2019 

Doc 05 190911 e-mail DSW vergoeding afbouwmedicatie.pdf 
11-9-2019 6 5.1.2.e Deels openbaar 

Doc 06 190911 email vergoeding afbouwmedicatie BIRAGEl.pdf 
11-9-2019 7 5.1.2.e Deels openbaar 

Disc 07 190911 e-mail vergoeding afbouwmedicatie 
12-9-2019 Reeds openbaar https://www.letstalkwithdrawal.com/tackling-prescribed-drug-

dependence-and-withdrawal/ 
Dot 08 190912 email rondetafelgesprek afbouwmedicatie 811LAGEl.pdf 

9 12-9-2019 https://www.change.org/p/proyide-tapering  strips to help 
people-w thdraw-fmm-ant depressant-a nd-antipsychotic-
drugs 

Reeds openbaar 

Doc 09 190912 email rondetafelgesprek afbouwmedicatie BULAGE2.pdf 	• 
10 12-9-2019 https://www.letstalkwithdrawal.com/tadding-prescribed-drug-

dependence-and-withdrawal/  
Reeds openbaar 

Doc 10 190912 e-mail rondetafelgesprek afbouwmedicatie BilLAGE3.pdf 
12-9-2019 

12-9-2019 
Doc 11 190912 e-mail rondetafelgesprek afbouwmedicatie BIRAGE4.pdf 

12 

Reeds openbaar 

Reeds openbaar  

https://assets.publishing.serv  ce.goy.uk/government/uploads 
/systern/uploads/attachment_data/file/940255/PHE_PMR_rep  
Ort Dec2020.pdf 
https://www.cdc.gov/mmwr/volurnes/65/w/rr6501el.htrn  

Dec 12 190912 e-mail rondetafelgesprek afbouwmedicatie BIRAGES.pdf 
https://www.change.org/p/provide-tapering-strips-to-help- 
people-w thdraw-from-ant depressant-and-antipsychotic- 
drugs  Doc 13 190912 email rondetafelgesprek afbobwinedIcatie BIRAGE6.pdf 

5.1.2.e 

12-9-2019 

12-9-2019 

13 

14 

Reeds openbaar 

Deels openbaar 

Doc 14 190912 email rondetafelgesprek afbobwrnedlcatie.pdf 
12-9-2019 15 Volledig openbaar 

Dog 15 190912 e-mail VGZ vergoeding afbouwmedlcatle BULAGELPDF 
12-9-2019 16 5.1.2.e Deels openbaar 

Doc 16 190912 e-mail VGZ vergoeding afbouwmedicatie.pdf 
12-9-2019 

Doc 17 190912 e-mail Zilveren Kruis vergoeding afbouwmedicatie.pdf 

17 Deels openbaar 5.1.2.e 

Niet openbaar Niet inhoudelijk relevante informatie: L090 Vereniging 
Arbouwmed talie 

Dot 18 190926 e-mail afbouwmedicatie BULAGEl.pdf 

18 26-9-2019 

19 5.1.2.e 26-9-2019 Deels openbaar 

Disc 19 190926 e-mail afbouwmedicatie.pdf 



3-10-2019 20 5.1.2.e Deels openbaar 

Doc 20 191003 e-mail over Kamervragen taperingstrips.pdf 
9-10-2019 

Doc 21 191009 e-mail ZN meelezen Kamervragen.pdf 

21 Deels openbaar 5.1.2.e 

5.2.1 conceptversie Kamervragen.Eantwoorden. Definitieve versie is 
op 	 5-11-2019 	 gepubl ceerd: 
https://8oek.off  delebekendrnakingen.nl/ah-tk-20192020-
Niet inhoudelijk relevante Informatie: informatie over 
(planning van) vergadermomenten 

Niet openbaar 

Niet openbaar 

10-10-2019 

10-10-2019 

22 

23 
Doe 22 191010 e-mail Kamervragen taperingstrips BULAGEl.pelf 

Doe 23 191010 e-mail Kamervragen taperingstrips.pdf 
24 5.2.1 10-10-2019 commentaren en voorstellen over te publiceren en de 

beantwoording van Kamervragen 
Niet openbaar 

Doc 24 191010 e-mail taperingstrips Kamervragen 81.11AGE1.pdf 
25 10-10-2019 Niet inhoudelijk relevante informatie: begeleidende mail bij 

doc 24. 
Niet openbaar 

Doe 25 191010 e-mail taperingstrips Kamervragen.pdf 
26 10-10-2019 5.1.2.e Deels openbaar 

Doc 26 191010 e-mail ZN meelezen Kamervragen.pdf 
Niet openbaar 5.2.1 16-okt-19 27 commentaren en voorstellen over 

te publiceren en de 
beantwoording van Kamervragen Dec 27 191016 e-mail Kamervragen taperingstrips BIILAGE1.pdf 
conceptversie Karnervragemsantwoorden. Definitieve versie is 
op 	 5-11-2019 	 gepubl ceerd: 
https://nek.off  delebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020- Doc 28 191016 e-mail Kamervragen taperingstrips BIRAGE2.pdf 

20 

29 

17-okt-19 

18-okt-19 

5.2.2 

5.1.2.e 

Niet openbaar 

Deels openbaar 

Doc 29 191016 interne emmilwisseling VWS 1 Kamervragen taperingstrips.pdf 
30 17-okt-19 5.2.1 commentaren en voorstellen over te publiceren en de 

beantwoording van Kamervragen 
Niet openbaar 

Dec 30 191017 e-mail Zorginstituut Kamervragen taperingstrips BULAGEl.pdf 
17-okt-19 31 5.1.2.e Deels openbaar 

Dor 31 191017 e-mail Zorginstituut Kamervragen taperingstrips.pdf 
17-okt-19 32 Deels openbaar 5.1.2.e 

5.2.1 
Dor 32 191017 nota bij Kamervragen.pdf 

31 19-dec-19 Vonnis rb. Gelderland d.d. 19 december 2019, reeds in bezit 
verzoeker. 

Niet openbaar 

Doc 33 191219 e-mail afbouwmedicatie BULAGEl.pdf 
19-dec-19 34 5.1.2.e Deels openbaar 

Doc 34 191219 email afbouwmedicatie.pdf 
35 Reeds openbaar 15-jan-20 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20451253209324  

52 
Don 35 200115 brief over institutionele vooringenomenheid BULAGEl.pdf 

15-fan-20 36 5.1.2.e Deels openbaar 

Doe 36 200115 brief over institutionele vooringenomenheid BULAGE2.pdf 
15-jan-20 37 5.1.2.e Deels openbaar 

Dec 37 200115 brief over institutionele vooringenomenheid.pdf 
38 

Doc 38 200128 e-mail Zorginstituut Kamervragen taperingstrips BULAGEl.pdf 

28-jan-20 
	

Volledig openbaar 

39 28-jan-20 
	

Niet openbaar 

Dec 39 200128 e-mail Zorginstituut Kamervragen taperingstrips BULAGE2.pdf 

conceptversie Kamervragemsantwoorden. Definitieve versie is 
op 	 10-2-2020 	 gepubl ceerd: 
https://zoek.off  delebekendinakingen.nl/ah-tk-20192020- 

5.2.1 



28-jan-20 5.1.2.e Deels openbaar 40 

Doc 40 200128 email Zorginstituut Kamervragen taperingstrips.pdf 
29-jan-20 5.2.1 conceptversie Kamervragen+antwoorden. Definitieve versie is 

op 	 10-2-2020 	 gepubl ceerd: 
https://zoek.off  delebekendmakingen.nffah4k-20192020- 

Niet openbaar 41 

Dor 41 200129 e-mail Kamervragen institutionele vooringenomenheid BULAGEl.pdf 
5.2.1 42 29-jan-20 Niet openbaar conceptversie Kamervragen+antwoorden. Definitieve versie is 

op 	 10-2-2020 	 gepubl ceerd: 
https://zoek.off  delebekendmakingen.nffah-tk-20192020- Dor 42 200129 e-mail Kamervragen institutionele vooringenomenheid B0LAGE2.pdf 

5.2.1 43 29-jan-20 commentaren en voorstellen over te publiceren en de 
beantwoording van Kamervragen 

Niet openbaar 

Doc 43 200129 Interne e-mailwisseling VWS 1 Kamervragen institutionele vooringenornenheid.pdf 
conceptverve Kamervragen+antwoorden. Definitieve versie is 
op 	 10-2-2020 	 gepubl ceerd: 
https://zoek.off  delebekendmakingen.nffah-tk-20192020- 

5.2.1 29-jan-20 Niet openbaar 44 

Doe 44 200129 e-mail ZN Kamervragen taperingstrips BULAGE1.pdf 
5.2.1 45 

Don 45 200129 e-mail ZN Kamervragen taperingstrips BULAGE2.pdf 

29-jan-20 Niet openbaar conceptversie Kamervragen+antwoorden. Definitieve versie is 
op 	 10-2-2020 	 gepubl ceerd: 
https://zoek.off  delebekendrnakingen.nffah-tk-20192020- 

5.1.2.e 46 29-jan-20 Deels openbaar 

Doc 46 200129 e-mail ZN Kamervragen taperingstrips.pdf 
29-jan-20 47 

Doc 47 200129 e-mail Zorginstituut Kamervragen institutionele vooringenomenheid BULAGE1.pdf 

Niet openbaar 5.2.1 conceptversie Karnervragen+antwoorden. Definitieve versie is 
op 	 10-2-2020 	 gepubl ceerd: 
https://zoek.off  delebekendmakingen.nffah-tk-20192020- 

5.1.2.e 48 29-jan-20 Deels openbaar 

Doc 48 200129'e-mail Zorginstituut Kamervragen institutionele vooringenornenheid.pdf 
29-jan-20 5.1.2.e Deels openbaar 49 

Doc 49 200129 e-mail Zorgintituut Kamervragen Institutionele vooringenomenheid.pdf 
30-jan-20 5.1.2.e Deels openbaar 50 

Dor 50 200130 eimail Menzis Kamervragen.pdf 
51 31-jan-20  Deels openbaar- 5.1.2.e 

Doc 51 200131 email Zorginstituut Kamervragen institutionele vooringenomenheid.pdf 
4-feb-20 5.1.2.e Deels openbaar 52 

Doc 52 200204 brief Vereniging Afbouwmedicatie aanIGIBULAGELPDF 
4-feb-20 5.1.2.e Deels openbaar 53 

Doc 53 200204 brief Vereniging Afbouwmedicatie aan IGI.pdf 
4-feb-20 Dubbel met cloc 52 Niet openbaar 54 

Doc 54 200204 brief Vereniging Afbouwmedicatie aan VWO BIILAGEI.pdf 
4-feb-20 55 Niet inhoudelijk relevante informatie: Informatie over 

planning reageren op brief Vereniging Afbouwmedicatie 
Niet openbaar 

Dec 55 200204 brief Vereniging Afbouwmedicatie aan VINS.pdf 
4-feb-20 56 Niet inhoudelijk relevante informatie: mail aan VA over 

beantwoording brief 
Niet openbaar 

Doc 56 200204 e-mail aan Vereniging Afbouwmedicatie.pdf 
4-feb-20 57 Niet inhoudelijk relevante Informatie: mail over afstemming 

beantwoording brief VA 
Niet openbaar 

Doc 57 200204 e-mail brief 161.pdf 
6-feb-20 5.1.2.e Deels openbaar 58 

Doc 58 200206 e-mail ViNS IGI gesprek Regenboog.pdf 
14-feb-20 

Doc 59 200214 email call GGG.pdf 

59 Deels openbaar 5.1.2.e 



28-feb-20 5.1.2.e Deels openbaar 60 

31-mrt-20 5.1.2.e Deels openbaar 61 

31-mrt-ZW 5.1.2.e Deels openbaar 62 

13-mei-20 5.1.2.e Deels openbaar 63 

13-mei-20 5.1.2.e Deels openbaar 65 

13-mei-20 66 Dubbel met doc 63. Voor het overige niet Inhoudelijk 
relevante informatie 

Niet openbaar 

Doc 66 200513 e-mail Kassa taperingstrips.pdf 

14-mei-20 5.1.2.e Deels openbaar 68 

14-mei-20 5.1.2.e Deels openbaar 70 

14-mei-20 Dubbel met doc 69 Niet openbaar 71 

14-mei-20 5.1.2.e Deels openbaar 73 

15-mei-20 5.1.2.e Deels openbaar 74 

15-mei-20 5.1.2.e Niet openbaar 76 Dubbel, zie doc 69 

15-mei-20 d 5.1.2.e deels openbaar 

15-mei-20 78 5.1.2.e deels openbaar 

15-mei-20 79 deels openbaar 5.1.2.e 

Doc 60 200228 e-mail GGG.pdf 

Doc 61 200331 open brief Vereniging Afbouwmedicatie 811LAGE1.pdf 

Disc 62 200331 open brief Vereniging Afbouwmedicatie.pdf 

Doc 63 200513 e-mail 1 Kassa afbouwmedicatie.pdf 
13-me1-20 Niet openbaar . Concept, defin tieve versie zie doc 79 64 5.2.1 

Doc 64 200513 e-mail 2 Kassa afbouwmedicatie BIILAGE1.pdf 

Doc 65 200513 e-mail 2 Kassa afbouwmedicatie.pdf 

14-mei-20 Niet openbaar Concept, defin tieve versie zie doc 79 67 5.2.1 

Doc 67 200514 e-mail 1 Kassa afbouwmedicatie 811LAGEl.pdf 

Doc 68 200514 e-mail 1 Kassa afbouwmedicatie.pdf 
14-mei-20 Niet openbaar Concept, defin tieve versie zie doc 79 69 5.2.1 

Dos 69 200514 e-mail 2 Kassa afbouwmedicatie BIILAGE1.pdf 

Doc 70 200514 e-map 2 Kassa afbouwmedicatle.pdf 

Doc 71 200514 e-mail 3 Kassa afbouwmedicatie BIJLAGE 2.pdf 
14-mei-20 Niet openbaar Concept, defin tieve versie zie doc 79 72 5.2.1 

Doc 72 200514 e-mail 3 Kassa afbouwmedicatie BI1LAGE1.pdf 

Doc 73 200514 e-mail 3 Kassa afbouwmedicatie.pdf 

Doc 74 200515 e-mail 1 Kassa afbouwmedicatie.pdf 
15-mei-20 Niet openbaar 5.1.2.e Dubbel met doc 69 75 

Doc 75 200515 e-mail 2 Kassa afbouwmedicatie BIILAGE1.pdf 

Doc 76 200515 e-mail 2 Kassa afbouwmedicatie BIILAGE2.pdf 

Doc 77 200515 e-mail 2 Kassa afbouwmedicatie.pdf 

Doc 78 200515 e-mail 3 Kassa afbouwmedicatie.pdf 

Doc 79 200515 e-mall 4 Kassa afbouwmedicatie BIJLAGE1.pdf 



15-mei-20 5.1.2.e deels openbaar 80 

15-mei-20 81 Volledig openbaar 

15-mei-20 5.1.2.e Deels openbaar 82 

16-mei-20 5.1.2.e Deels openbaar 83 

25-mei-20 5.1.2.e Deels openbaar 84 

27-mei-20 5.1.2.e Deels openbaar 85 

2-jun-20 86 Deels openbaar 

131uh20 5.1.2.e Deels openbaar 87 

15-jul-20 5.1.2.e Deels openbaar 88 

16-jul-20 5.1.2.e Deels openbaar 89 

161u1.20 90 Niet inhoudelijk relevante informatie: mail over afstemming 
beantwoording brief VA 

Niet openbaar 

Doc 90 200716 e-mail over brief aan Vereniging Afbouwmedicatie.pdf 
3-aug-20 5.1.2.e deels openbaar 91 

Conceptversie Kamervragen.antwoorden. Defin tieve versie 
is op 8-9-2020 gepubliceerd: 
https://zoek.off  delebekendrnakingen.nffah-tk-20192020- 

4-aug-20 5.1.2.e deels openbaar 94 

10-aug-20 5.1.2.e Deels openbaar 95 

3-sep-20 5.1.2.e deels openbaar 96 

7-sep-20 5.1.2.e deels openbaar 97 

7-sep-20 5.1.2.e deels openbaar 98 

Doc 80 200515 email 4 Kassa afbouwmedicatie.pdf 

Doc 81 200515 email 5 Kassa afbouwmedicatie 1311LAGE1.pdf 

Doe 82 200515 email 5 Kassa afbouwmedicatie.pdf 

Doc 83 200516 email Kassa afbouwmedicatie.pdf 

Doc 84 200525 e-mail uitzending KASSA.pdf 

Doc 85 200527 e-mail uitzending KASSA.pdf 

Doc 86 200602 e-mail intern VWS j tapringstrips.pdf 

Doc 87 200713 e-mail KNMP afbouwmedicatie.pdf 

Doc 88 200715 email intern VWS j vervolg afbouwmedicatie.pdf 

Doe 89 200716 e-mail over brief aan Vereniging Afbouwmedicatie BINAGEl.pdf 

Doc 91 200803 e-mail CZ Kamervragen afbouwmedicatie.pdf 

Doc 94 200804 nota bij Kamervragen.pdf 

Doc 95 200810 Brief VWO aan Vereniging Afbouwmedlcatie.pdf 

Doc 96 200903 e-mail Vereniging Afbouwmedicatie.pdf 

Doc 97 200907 brieven Vereniging Afbouwmedicatie 811LAGE1.pdf 

Doc 98 200907 brieven Vereniging Afbouwmedicatie 811LAGE2.pdf 
7-sep-20 Niet openbaar Niet inhoudelijk relevante informatie 99,  

Doc 99 200907 brieven Vereniging Afbouwmedicatie.pdf 

92 

93 

3-aug-20 

3-aug-20 

Niet openbaar 

deels openbaar 

5.2.1 

5.1.2.e 
5.2.1 

Doc 92 200803 e-mail Kamervragen taperingstrips 811LAGEl.pdf 

Dec 93 200803 e-mail Kamervragen taperingstrips.pdf 



100 5.1.1.c 14-okt-20 deels openbaar 

Dor 100 201014 e-mail subsidieverzoeken BULAGEl.pdf 
101 5.1.1.c 14-okt-20 deels openbaar 

Doc 101 201014 e-mail subsidieverzoeken BIRAGE2.pdf 
102 5.1.2.e 14-okt-20 deels openbaar 

Doc 102 201014 e-mail subsidieverzoeken.pdf 
103 5.1.2.e 14-okt-20 deels openbaar 

Don 103 201014 e-mail vervolg afbouwmedicatie.pdf 
104 5.1.2.e 17-014-20 deels openbaar 

Doc 104 201017 nota bil Karnervragen.pdf 
105 5.1.2.e 28-okt-20 deels openbaar 

Dor 105 201028 brief aan Zorginstituut BULAGEl.pdf 
106 5.1.2.e 28-okt-20 deels openbaar 

Doc 106 201028 brief aan Zorginstituut.pdf 
107 5.1.2.e 2-nov-20 deels openbaar 

Doc 107 201102 e-mail vervolg afbouwmedicatie.pdf 
108 5.1.2.e 16-dec-20 deels openbaar 

Doc 108 201216 e-mail aanwezigheid Zorginstituut BULAGELPDF 
109 5.1.2.e 16-dec-20 deels openbaar 

Doc 109 201216 e-mail aanwezigheid Zorginstituut.pdf 
110 5.1.2.e 17-dec-20 deels openbaar 

Don 110 201217 e-mail vervolg afbouwmedicatie BULAGELpdf 
111 5.1.2.e 17-dec-20 deels openbaar 

Doc 111 201217 e-mail vervolg afbouwmedicatie.pdf 
Niet openbaar 5.2.1 112 concept antwoordbrief aan VA, definitieve versie zie dor 103. 6-jan-21 

Doc 112 210106 email doorgeleverde bereidingen BULAGEl.pdf 
Niet openbaar 5.2.1 113 concept antwoordbrief aan VA, definitieve versie zie doc 103. 6-jan-21 

Doc 113 210106 e-mail doorgeleverde bereidingen 1311LAGE2.pdf 
114  6-jan-21  deels openbaar •  5.1.2.e 

Doc 114 210106 e-mail doorgeleverde bereidingen.pdf 
12-jan-21 Dubbel met dor 110 Niet openbaar 115 

Doc 115 210112 e-mail vervolg afbouwmedicatie BI/LAGEl.pdf 
12-jan-21 Dubbel met dor 100 Niet openbaar 116 

Doc 116 210112 e-mail vervolg afbouwmedicatie BULAGE2.pdf 
12-jan-21 Dubbel met doc 101 Niet openbaar 117 

Doc 117 210112 e-mail vervolg albouwmedicatie BULAGE3.pdf 
118 5.1.2.e deels openbaar 12-jan-21 

Doc 118 210112 e-mail vervolg afbouwmedicatie.pdf 
Niet openbaar 

Doc 119 210126 e-mail rol Zorginstituut SULAGE1.pdf 

119 26-jan-21 5.2.1 concept antwoordbrief aan VA, definitieve versie zie dor 103. 



Niet openbaar 5.2.1 120 concept antwoordbrief aan VA, definitieve versie zie doc 103. 26-jan-2I 

Doe 120 210126 e-mail rol Zorginstituut BIJIAGE2.pdf 
121 26-jan-21  deels openbaar  5.1.2.e 	• 

Doc 121 210126 e-mail rol Zorginstituut.pdf 
122 27-jan-21 deels openbaar 5.1.2e 

5.1.1.c 
Doc 122 210127 e-mail subsidie afbouwmedicatie.pdf 

123 3-feb-21 deels openbaar 5.1.2e 
5.1.1.c 

Dor 123 210203 klef Vereniging Afbouwmedicatie aan minister.pdf 
124 5.1.1.c 25-feb-21 deels openbaar 

Dot 124 210225 email subsidie afhouvanedicatie 1311LAGE1.pdf 
125 5.1.2.e 25-feb-21 Deels openbaar 

Doc 125 210225 email subsidie afbouwmedicatie.pdf 
23-mrt-21 Dubbel Piet doc 123 Niet openbaar 126 

Doe 120 210323 brief Vereniging Afbouwmedicatie aan minister BIILAGE1.pdf 
127 5.1.2.e 23-mrt-21 deels openbaar 

Dec 127 210323 brief Vereniging Afbouwmedicatie aan minister.pdf 
128 5.1.2.e deels openbaar 19-apr-21 

Dec 128 210419 e-mail vervolg afbouwmedicatie.pdf 
129 5.1.2.e 21-apr-21 deels openbaar 

Dec 129 210421 e-mail fiyer.pdf 
130 5.1.2.e deels openbaar 26-apr-21 

Doe 130 210426 nota bij Kamervragen.pdf 
131 28-apr-21 deels openbaar 5.1.2e 

5.1.1.c 
Doc 131 210428 e-mail bestedingsplan.pdf 

132 5.1.2.e 10-mei-21 deels openbaar 

Doc 132 210510 email Kamervragen Zembla.pdf 
133 5.1.2.e 10-mei-21 deels openbaar 

Doc 133 210510 email Menzis Kamervragen Zemblaspdf 
20-mei-21 134 PO over flyer deels openbaar 5.1.2.e 

5.2.1 
Doc 134 210520 email flyer.pdf 

21-mei-21 5.2.1 Conceptversie Karnervragen+antwoorden. Defin Lieve versie 
is op 21-6-2021 gepubliceerd: 
https://zoek.off  delebekendrnakingen.nffah-tic-20202021- 

Niet openbaar 135 

Dor 135 210521 e-mail Kamervragen afbouwmedicatie BIILAGE1.pdf 
136 5.1.2.e 21-mei-21 deels openbaar 

Doc 136 210521 e-mail Kamervragen afbouwmedicatie.pdf 
137 5.1.2.e 21-mei-21 deels openbaar 

Doc 137 210521 e-mail Menzis Kamervragen 81.1LAGE1.pdf 
138 5.1.2.e 21-mei-21 deels openbaar 

Doc 138 210521 e-mail Menzis Kamervragen.pdf 
139 5.2.1 25-mei-21  Niet openbaar  concept antwoordbrief aan VA, definitieve versie doc 145. 

Doc 139 210525 email brief Vereniging Afbouwmedicatie 1 BIILAGE1.pdf 



140 5.1.2.e 25-mei-21 deels openbaar 

141 5.1.2.e 25-mei-21 deels openbaar 

144 5.1.2.e 26;mei-21 deels openbaar 

145 5.1.2.e 31-mei-21 deels openbaar 

146 5.1.2.e deels openbaar 8-jun-21 

147 volledig openbaar 8-jun-21 

148 5.1.2.e deels openbaar 8-jun-21 

149 5.1.2.e deels openbaar 8-jun-21 

150 volledig openbaar 9-jun-21 

151 5.1.2.e 9-jun-21 deels openbaar 

Doc 151 210609 email Kamervragen afbouwmedicatie 1.pdf 
5.2.1 152 

Doc 152 210609 e-rnag Kamervragen afbouwmedicatie 2 BI1LAGE1.pdf 

9-jun-21 Niet openbaar Conceptversie Kamervragen+antwoorden. Defin tieve versie 
is op 21-6-2021 gepubliceerd: 
https://zoek.off  cielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021- 

5.1.2.e 153 9-jun-21 deels openbaar 

Doc 153 210609 email Kamervragen afbouwmedicatie 2.pdf 
154 5.1.2.e 10-Jun-21 deels openbaar 

Doc 154 210610 e-mail ZN Kamervragen afbouwmedicatie.pdf 
155 5.1.2.e 14-Jun-2I deels openbaar 

156 5.1.2.e deels openbaar 15-Jun-2I 

157 5.1.2.e 15-jun-21 deels openbaar 

158 5.1.2.e deels openbaar 28-jun-21 

159 28-jun-21 deels openbaar 5.1.2.e 

Don 140 210525 e-mail brief Vereniging Afbouwmedicatie 1.pdf 

Doc 141 210525 e-mail brief Vereniging Afbouwmedicatie 2.pdf 
25-mei-21 Niet openbaar concept antwoordbrief aan VA, definitieve versie doc 145. 142 5.2.1 

Doc 142 210525 e-mail brief Vereniging Afbouwmedicatie 3 BIILAGE1.pdf 
25-mei-21 Niet openbaar concept antwoordbrief aan VA, definitieve versie doc 145. 143 5.2.1 

Doc 143 210525 e-mail brief Vereniging Albouwmedicatie 3.pdf 

Doc 144 210526 e-mail subsidieaanvragen.pdf 

Doc 145 210531 brief aan Vereniging Afbouwmedicatie over aanwezigheid ZorgInstituut.pdf 

Doc 146 210608 e-mail NVvP Kamervragen afbouwrnedicatie.pdf 

Doc 147 210608 e-mail subsidieverlening afbouwmedicatie 811LAGE1.pdf 

Doc 148 210608 email subsidieverlening afbouwmedicatie 1311LAGE2.pdf 

Doc 149 210608 e-mail subsidieveriening afbotrwmedicatie.pdf 

Don 150 210609 e-mail Kamervragen afbouwmedicatie 1 BLILAGEl.pdf 

Doc 155 210614 e-mail Kamervragen taperingstrips.pdf 

Don 156 210615 email rectificatie Zorginstituut BIILAGEl.pdf 

Don 157 210615 email rectificatie Zorginstituut.pdf 

Don 158 210628 email brief Zilveren Kruis 811LAGE1.pdf 

Doc 159 210628 email brief Zilveren Kttfis.pdf 



160 91u1-21 Reeds openbaar Gepubliceerd op rechtsproak.n1 
ECLI:NLiGHSHE:2021:1448 

Doc 160210709 e-mailjoristenoverleg BULAGEl.pdf 
161 5.1.2.e deels openbaar 9-jul-21 

Doe 161 210709 e-mail joristenoverleg.pdf 
162 5.1.2.e deels openbaar 121u1-21 

Dot 162 210712 email brief Vereniging Afhouwmedicatie BIJLAGE1.pdf 
163 5.1.2.e deels openbaar 12-jul-21 

Doc 163 210712 e-mail brief Vereniging Arbouwmedicatie.pdf 
164 volledig openbaar 121u1-21 

Doc 164 210712 e-mail doorgeleverde bereidingen BULAGE1.pdf 
165 volledig openbaar 121u1-21 

Doc 165 210712 e-mail doorgeleverde bereidingen BULAGE2.pdf 
166 deels openbaar 12-jul-21 

Dos 166 210712 e-mail doorgeleverde bereiclingen.pdf 
167 deels openbaar 13-Jul-21 

Doc 167 210713 e-mail doorgeleverde bereidingen.pdf 
168 19-jul-21 deels openbaar 5.1..2.e 

5.1.5 
Doc 168 210719 brief subsidie Depressie Vereniging.pdf 

169 19-jul-21 deels openbaar 5.1.2.e 
5.1.5 

Dot 169 210719 brief subsidie Radboodumc.pdf 
Niet openbaar 5.2.1 170 concept antwoordbrief aan VA, definitieve versie doc 173. 271u1-21 

Doc 170210727 e-mail brief Vereniging Afbouwrnedicatie BULAGE1.pdf 
Niet openbaar 5.2.1 171 concept antwoordbrief aan VA, definitieve versie doc 173. 271uI..21 

Dec 171 210727 e-mail brief Vereniging Afbouwmedicatie BULAGE2.pdf 
172 5.1.2.0 deels openbaar 27-jul-21 

Doc 172 210727 e-mail brief Vereniging Afbouwmedicatie.pdf 
173 5.1.2.e Deels openbaar 291u1-21 

Dot 173 210729 brief aan Vereniging Aftiouvenedicatie.pdf 
174 5.1.2.e deels openbaar 23-aug-21 

Dec 174 210823 brief van Vereniging Afbouvanedicatie.pdf 
175 6-okt-21 volledig openbaar 

Doc 175 211006 e-mail brief Vereniging Afbouwmedicatie BIILAGE1.pdf 
176 

Doc 176 211006 e-mail brief Vereniging AfbotvCnedicatie.pdf 

deels openbaar 5.1.2.e 

6-okt-21 177 Niet Inhoudelijk relevante informatie: mail over afstemming 
beantwoording brief VA 

Niet openbaar 

Doc 177 211011 e-mail brief Vereniging Afbouwmedicatie BULAGEl.pdf 
11-okt-21 178 Niet Inhoudelijk relevante informatie: mail over afstemming 

beantwoording brief VA 
Niet openbaar 

Doc 178 211011 email brief Vereniging Afbouwmedicatiespdf 
23-aug-21 

Doc 179 211014 brief van Vereniging Afbouwmedicatle.pdf 

179 Niet openbaar Dubbel met doc 174 



180  30-nov-21  Deels openbaar  5.1.2.e 

Doc 180 211130 brief aan Vereniging Afbouwmedicatie.pdf 
181  8-dec-21  Deels openbaar  5.1.2.e 

Doc 181 211208 e-mail Zembia.pdf 
182 5.1.2.e deels openbaar 

Doc 182 220311 e-mail oproep vergoeding afbouwmedicatie BULAGEl.pdf 
183 5,1,2.e 11-mrt-22 deels openbaar 

Doc 183 220311 e-mail oproep vergoeding afbouwmedicatie.pdf 
184 5.1.2.e 14-mrt-22 Deels openbaar 

Doc 184 220314 brief aan Vereniging Afbouwmedicatie.pdf 
185 5.1.2.e 2-mei-22 deels openbaar 

Doc 185 220502 e-mail ZN Kamervragen afbouwmedicatie.pdf 
186 5.1.2.e deels openbaar 4-dec-19 

Doc 186 191204 Deelbaarheid Venlafaxine (extern).pdf 
187 6-feb-20 deels openbaar 5.1.2.e 

Doc 187 200206 Reactie 161 Deelbaarheid Venlafaxine 172030599 (extern).pdf 
188 

Doc 188 M2039232 ♦ M2039494 afsluiting melding.pdf 

21-dec-20 Deels openbaar 5.1.2.e 
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