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Geachte 

In uw fax van 12 december 2018 heeft u namens 
(hierna: uw cliente) met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: 
Wob) verzocht om informatie over taperingstrips (medicatie op rol voor een 
bepaalde periode waarmee de dageiijkse dosis van een medlcijn geleidelijk wordt 
verlaagd). 

Meer specifiek vraagt u om alie documenten over dit onderwerp die VWS in haar 
bezit heeft. U vraagt om documenten over de periode vanaf 1 april 2018. 

Procedure 
Bij brief van 18 december 2018, kenmerk 2018.129/001, Is de ontvangst van uw 
verzoek van 12 december 2018 aan u bevestigd. 

Op 8 januari 2019 is de beslistermijn met vier weken verdaagd. 

Per brief van 22 januari 2019 bent u erover geinformeerd dat de beslistermijn Is 
opgeschort wegens het vragen van zienswijzen aan derdebelanghebbenden. Deze 
opschorting elndigde op 7 februari 2019, 

Op 25 februari 2019 heeft u mij in gebreke gesteid wegens het niet tijdig 
besiissen op uw verzoek. In uw brief verzoekt u mij om binnen twee weken aisnog 
te besiissen. 

Op 15 maart 2019 heeft u beroep Ingesteld tegen niet tijdig besiissen op uw Wob-
verzoek. 

Helaas ben 1k er niet In geslaagd om aisnog binnen twee weken na uw 
ingebrekestelling te besiissen. Met excuses voor de vertraging ontvangt u hierbij 
het besluit op uw verzoek. 

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

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze 
documenten zljn opgenomen in een inventarlslijst, zie hiertoe bijlage B. 

Bljlage 
A en B 

Uw fax 
12 december 2018 

Correspondentie ultstultend 
rlchten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 
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Bepaalde documenten zijn reeds openbaar en vallen daarmee buiten de reikwijdte 
van de Wob. Bij een aantai documenten heb ik geconstateerd dat deze buiten de 
reikwijdte van uw verzoek vallen. Deze documenten gaan inhoudelijk niet over 
taperingstrips en betrek ik daarom niet bij mijn besluit. Waar van toepassing staat 
dit op de inventarislijst vermeld. 

Tot slot heb ik de documenten 24.1 en 65.1 niet betrokken bij mijn besluit, omdat 
deze documenten al In het bezit zijn van uw client. 

Derdebelanghebbenden 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden 
een rol. Zij zijn daarom gevraagd hun mening over de openbaarmaking to geven. 

De derdebelanghebbenden stemmen in met openbaarmaking van de documenten, 
met uitzondering van de namen en andere persoonsgegevens die daarin 
voorkomen. Deze zienswijze heb ik in mijn belangenafweging meegenomen. Ik 
verwljs naar hetgeen ik heb overwogen onder het kopje "Eerblediging van de 
persoonlijke levenssfeer" verderop In dit besluit. 

Verder heeft een van de derdebelanghebbenden aangegeven dat document 47.1 
niet gaat over taperingstrlps en daarom buiten de reikwijdte van het verzoek valt. 
Ik ben het daarmee eens en heb dit document daarom niet meegenomen in mijn 
verdere besluitvorming. 

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

Het recht op openbaarmaking dient het publleke belang van een goede en 
democratlsche 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 Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. 
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hlerbij wordt getoetst aan de 
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven wanneer informatie nlet 
openbaar wordt gemaakt. 

Motivering 
pe eerbledig►ng van de persoonliike levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wob blijft verstrekking van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan nlet opweegt tegen het 
belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geeerbiedigd. 

In diverse documenten staan persoonsgegevens, zoals namen, handtekeningen, 
telefoonnummers, e-mailadressen en adresgegevens van betrokkenen. Het belang 
bij eerbieding van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer weegt hier 
zwaarder dan het algemene belang bij openbaarmaking. In overeenstemming met 
de zienswijze van de derdebelanghebbenden, maak ik deze persoonsgegevens 
daarom niet openbaar. Dit geldt ook voor namen en andere tot de persoon 
herleidbare gegevens van ambtenaren, die niet vanuit hun functie In de 
openbaarheid treden. Waar ik in documenten persoonsgegevens onleesbaar heb 
gemaakt, heb ik dat gedaan onder vermelding van 10.2.e bovenaan de 
desbetreffende documenten. 

Voor zover in documenten met e-mailcorrespondentie geen e-mailextensies 
zichtbaar zijn en daardoor onduldelijk is vanuit welke organisatie een 
e-mailbericht is verstuurd, heb ik de naam van de desbetreffende organisatie erbij 

Olrectfe Wetgeving en 
lurldische Zaken 

Ons kenmerk 
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vermeld. Daarmee wordt duidelijk tussen welke organisaties de correspondentie is 
gevoerd. 

Persoonliike beleldsoovattinaen in een stuk voor intern beraad 
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat persoonlijke beleidsopvattingen in 
documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad, niet openbaar 
worden gemaakt. 

Documenten die zijn opgesteld voor intern beraad zijn onder andere: nota's van 
ambtenaren, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en tussen 
ministeries onderling, concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen 
en conclusies van Interne besprekingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen 
worden verstaan: meningen, commentaren, voorstellen (ook met diverse opties) 
en conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten. 

In diverse documenten ben ik dergelljke persoonlijke beleidsopvattingen tegen 
gekomen. Deze persoonlijke beleldsopvattingen betreffen de persoonlijke 
meningen, conclusies dan wel voorstellen die gaan over het onderwerp 
taperingstrips. Deze meningen, conclusies en voorstellen zijn van diverse 
betrokken ambtenaren die zich op enig moment met het onderwerp hebben bezig 
gehouden. 

Een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het 
intern beraad zijn betrokken blj de beleidsvorming en -voorberelding moet 
gewaarborgd zijn. Zij moeten In aile openhartigheid onderling en met 
bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 
Daarom heb ik de persoonlijke beieidsopvattingen in de desbetreffende 
documenten onleesbaar gemaakt onder vermeiding van: 11.1. Daarbij heb ik ook 
feltelijke informatie onleesbaar gemaakt die zodanig met de persoonlijke 
beleidsopvattingen verweven is, dat die daar niet los van kan worden gezien. 

Voorts merk ik op dat diverse documenten conceptteksten of Q&A's (Questions 
and answers) bevatten, waarvan de definitieve teksten reeds voor een ieder 
openbaar zijn of dat middels dit besluit alsnog zullen worden. Deze conceptteksten 
en Q&A's maak ik geheel niet openbaar. Hiertoe merk ik op dat deze 
conceptteksten en Q&A's voor zover zij afwljken van de definitieve (schrifteiijke of 
ultgesproken) versie, persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Voor zover de 
conceptteksten overeenkomen met de definitieve teksten zijn deze teksten al 
openbaar of worden zij dat nu alsnog. 

Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan lk besluiten informatie te 
geven over persoonlijke beleidsopvattingen in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering. Dit belang Is echter niet aanwezig, gelet op de 
aard en de inhoud van de informatie. Daarbij is het niet In het belang van een 
goede en democratische bestuursvoering als standpunten van ambtenaren 
zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen 
aanleiding om met toepassing van artlkel 11, tweede lid, van de Wob informatie te 
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen. 

Wijze van openbaarma king 
De derdebelanghebbenden krijgen twee weken de tijd om een bezwaarschrlft In te 
dienen en de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als de 
derden dit niet doen, worden de documenten u na afloop van deze termijn 
toegestuurd. Als de derde(n) wel bezwaar maakt/maken en verzoeken om een 
voorlopige voorziening, wordt deze procedure afgewacht. 
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Plaatsing op Internet 	 Directie WetgevIng en 
De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besiult voor een ieder 7urldIsche Zaken 

kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 	
Ons kenmerk 
2018.129 
1510504-189032-WJZ 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan de derdebelanghebbenden. 

Hoogachtend, 

de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn -n Sport, 
namen eze 
de ply. 	re • is-Generaal, 

mr. GIE.A. van Cr9fflkamp 
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Bezwaar 
Het indienen van bezwaar schort de werking van dit beslult 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 ultgelegd 
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. 

Indlen u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Voiksgezondheld, 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 rechterkantiljn) 
• 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 
vriendelljk zijn om een kople van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

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

Informatle voor het treffen van een voorlopige voorziening (vovo) 
Conform het bepaalde In artikel 6, vijfde lid, van de Wob, worden de beianghebbenden In de 
gelegenheld gesteld om binnen twee weken na dagtekenlng van deze beschikking, aan te 
geven of men bedenkingen heeft tegen openbaarmaking van de door u gevraagde 
informatie. Dit kan door het indlenen 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. Indlen binnen twee weken na dagtekening van dit 
beslult een bezwaarschrift Is ingediend en een voorlopige voorziening Is aangevraagd, wordt 
de ultspraak van de voorzleningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelljke 
openbaarmaking wordt overgegaan. 

Directie Wetgeving en 
Jurldische Zaken 
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Bijlage A 

ArtIkel 10 van de Wob Iuldt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevoige deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 
a. de eenheld van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheld 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 de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordenIng gegevensbescherming, tenzij de verstrekkIng 
kennelljk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met Internationale 

organlsaties; 
b. de economische of financiele belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporIng en vervolging van strafbare felten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis to kunnen 

nemen van de Informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van blj de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

3. 	Het tweede lid, aanhef en onder e, Is niet van toepassing voor zover de 
betrokken persoon heeft Ingestemd met openbaarmaking. 

(-) 
Artikel 11 van de Wob luldt, 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. 

2. Over persoonlijke beleldsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indlen degene die deze opvattIngen heeft geult of 
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot 
personen herleldbare vorm worden verstrekt. 

3, Met betrekkIng tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissle kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-
nomen persoonlijke beleidsopvattingen piaatsvinden, Indlen het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar Is 
gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bu 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 herleldbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzln, Is van overeenkomstlge toepassing. 

Directle Wetpeelng en 
lurldlsche Zaken 
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Omschrijving Datum Openbaarmaking Nr. 

6-6-2018 Interne mail van VWS; input Algemeen Overleg 
pakket 

Bijlage B Inventarislijst Wob-verzoek 2018.129 

Brief van SKGZ; aanbieden van SKGZ jaarverslag 11-4-2018 . Valt buiten de reikwijdte van het verzoek 1. 

Interne 	mall 	VWS; 	a rtikel 	Volkskrant 
Taperinostrios.  
Interne mail van VWS; input Algemeen Overleg 
,pakket  
Interne mail van VWS; input Algemeen Overleg 
oakket  
Interne mail van VWS; input Algemeen Overleg 
pakket  
Bijlage blj doc. 5; 180606 factsheet vergoeding 
taperingstrips voor afbouw antidepressiva 

Bijlage bij doc. 5; 180606 factsheet vergoeding 
taperingstrips voor afbouw antidepressiva 

Niet openbaar 5.2 

Bijlage bij doc. 5; 180606 factsheet vergoeding 
taperingstrips voor afbouw antidepressiva 

Niet openbaar 5.3 

Deels openbaar 6.  

Bijlage bij doc. 4; 180606 QA vergoeding 
taperingsstrips voor afbouw antidepressiva 

Niet openbaar 6.1 6-6-2018 

Interne mail VWS; input AO pakket taperingstrips 1-6-2018 t/m 7-6-
2018 

Deels openbaar 7.  

Interne mail van VWS; input Algemeen Overleg 
pakket 

Deels openbaar 8.  7-6-2018 

Bijlage bij doc. 6; 180607 Factsheet vergoeding 
taperingstrips voor afbouw antidepressiva 

Niet openbaar 8.1 

2. 

3. 

4. 

5. 

5.1 

31-5-2018 

1-6-2018 

1-6-2018 

6-6-2018 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

Deels openbaar 

Niet openbaar 



9. Concept Factsheet vergoeding taperingstrips voor 
afbouw antidepressiva 

ongedateerd Niet openbaar 

10. Openbaar Factsheet vergoeding taperingstrips vox afbouw 
antidepressiva 

11. Niet openbaar QA Vergoeding taperingstrips 

12. Interne mail van VWS; overdragen taperingstrips 
naar cluster pakket 

3-7-2018 t/m 5-7-
2018 

Deets openbaar 

13. Interne mail van VWS; brief over afbouwmedicatie  30-7-2018 On 31-7-
2018 

Deets openbaar 

13.1 Openbaar Bijlage bij doc. 13; brief van de Vereniging 13-7-2018 
Afbouwmedicatie 

14. Interne mail van VWS; reactie op Rapport 
"Waarom afbouwmedicatie niet vergoedt wordt".  

30-7-2018 t/m 31-7-
2018 

Deets openbaar 

14.1 Brief van VWS aan Vereniging afbouwmedicatie.  11-7-2018 Deets openbaar 

15. MailwIsseling VWS met ZiNL; concept brief 
antwoord Vereniging afbouwmedicatie.  

22-6-2018 t/m 13-8-
2018 

Deets openbaar 

16. Mailwisseling VWS met ZiNL; concept brief 
antwoord Vereniging afbouwmedicatie.  

13-8-2018 en 14-8-
2018 

Deets openbaar 



11-9-2018 Mailwisseling VWS met ZINL; stavaza 
Taperingstrips 

24-9-2018 Interne mail VWS; beslispunt aanbieden Richtlijn 
taperingstrips 

25-9-2018 Interne mail van VWS; reactie Tk brief inz 
Taperingstrips 

25-9-2018 Interne mail van VWS; Re: aanvulling GMT 
schriftelijke curestaf 24 sept. 

Brief van VWS aan Vereniging afbouwmedicatie. 27-8-2018 Deets openbaar 16.1 

Deets openbaar 17.  

Mail ZiNL, NHG en VWS 10-9-2018 t/m 14-9-
2018 

18.  

Deets openbaar 19.  

Interne mail van VWS: aanvulling GMT 
schriftelijke curestaf 24 sept. 

24-9-2018 t/m 25-9-
2018 

Deets openbaar 20.  

Deets openbaar 21.  

Bijiage bij doc. 21; verslag schriftelijke Curestaf 24-9-2018 Deets openbaar 21.1 

Deels openbaar 22.  

Mail van KNMP; brief afbouwen 26-9-2018 Deets openbaar 23.  

Deels openbaar 



23.1 Bijlage bij doc. 23; Multidisciplinair document 
'Afbouwen SSRI's & SNRI's'. 

sept. 2018  Reeds openbaar op www.rijIcsoverheid.n1 

23.2 Bijlage 	bij 	doc. 	23; 	brief 	aanbieden 26-9-2018 
Multidisciplinair document 'Afbouwen SSRI's & 
SNRI's'. 

Deets openbaar 

24. Mail van verzoeker aan VWS; brief 
leveringsproblemen medicijnen. 

17-9-2018 en 26-9-
2018 

Deets openbaar 

24.1 Bijlage bij doc. 24; brief van verzoeker betreft 14-9-2018 
Oplossing leveringsproblemen medicijnen 

Nee, reeds bekend bij verzoeker. 

25. Mailwisseling VWS en KNMP; brief afbouwen  26-9-2018 en 27-9-
2018 

Deets openbaar 

26. Interne mail van VWS; reactie op verkeerde 
informatie aan de TK door mininster Bruins  

10-10-2018 en 11-10-
2018 

Deets openbaar 

27. Interne mail van VWS; reactie op verkeerde 11-10-2018 
informatie aan de TK door mininster Bruins 

Deels openbaar 

27.1 Bijlage bij doc. 27; concept antwoorden 
afstemming Kamervragen 

ongedateerd Deets openbaar 



7-3-2018 Bijlage bij doc. 27; Mail exteme afstemming 
Kamervragen Zilveren Kruis 

12-10-2018 Interne mail van VWS; taperingstrips voor 
curestaf 

24-10-2018 Interne mail van VWS; betreft oplossing 
leveringsproblemen medicijnen. 

7-11-2018 Interne mail van VWS; verzoek vaste 
Kamercommissie reactie Regenboog apotheken 
onjuiste informatie. 

7-11-2018 Interne mail van VWS; verzoek vaste 
Kamercommissie reactie Regenboog apotheken 
onjuiste informatie. 

8-11-2018 Interne mail van VWS; suggesties voor 
antwoorden kamervragen taperingstrips. 

Reeds openbaar bij besluit van 19 november 2018, DWJZ-2018.041 1445834-
1883976-WIZ, doc. 275 

27.2 

Deets openbaar 28.  

Interne mail van VWS; concept reactie brief 
Vereniging Afbouwmedicatie inzake taperingstrips 

4-10-2018 t/m 23-10-
2018 

Deets openbaar 29.  

Bijlage bij doc. 29; concept brief aan de 
Vereniging Afbouwmedicatie. 

ongedateerd Deets openbaar 29.1 

Deets openbaar 30.  

Interne mail van VWS; betreft oplossing 
leveringsproblemen medicijnen. 

25-10-2018 Deets openbaar 31.  

32.  Deets openbaar 

33.  Deels openbaar 

34.  Deets openbaar 

Mailwisseling met Zilveren Kruis; taperingstrips 11-10-2018 t/m 8-11-
2018 

Deets openbaar 35.  

Mail van VWS aan Zilveren Ktuis; taperingstrips 15-11-2018 Deets openbaar 36.  



41.1 Deets open baar Bijlage bij doc. 10; antidepressiva 

15-11-2018 Bijlage bij doc. 36; brief aan de TK betreft 
Commissiebrief Tweede Kamer inzake verzoek 
Regenboog Apotheek om aandacht voor onjuiste 
informatie Minister MZS over onderzoek Zilveren 
Kruis near apotheekberelde afbouwmedicatie 
(Taperingstrips). 

19-11-2018 Interne mall van VWS; brief afbouwen 
antidepressiva van dr. P.C. Groot en prof. Dr. J. 
van Os. 

26-11-2018 Bijlage bij doc. 38; Open brief 'Stoppen met 
medicatie: verlies en herstel van vertrouwen in de 
psychiatrie', 

11-12-2018 Def. reactie aan Maastricht University MC 
Psychiatry ans Psychology, 

14-5-2018 Interne mail van de IGJ; voorstel voor verdere 
afhandeling antidepressiva en tapering richting 
ZiNL en NvVP. 

25-1-2018 Bijlage bij doc. 10.1; concept Consensusdocument 
afbouwen SSRI's en SNRI's 

36.1 Reeds openbaar op www.rijksoverheid.n1 

Deets openbaar 37.  

Bijlage bij doc. 37; brief afbouwen 7-11-2018 Deets openbaar 37.1 

Mail van P.C. Groot aan VWS; ter info open brief 
'Stoppen met medicatie: verlies en herstel van 
vertrouwen in de psychiatrie'. 

38.  26-11-2018 t/m 30-11 
2018 

Deels openbaar 

38.1 Deets openbaar 

Mail van VWS aan ZonMW; brief afbouwen 
antidepressiva Van Os/Groot. 

20-11-2018 t/m 3-12-
2018 

Deets openbaar 39.  

Bijlage bij doc. 39; concept reactie nav de 
openbrlef van Groot en Van Os. 

ongedateerd Niet openbaar 39.1 

Deets openbaar 39.2 

Mail van VWS en P.C. Groot 5-12-2018 t/m 12-12-
2018 

Dees openbaar 40.  

Deets openbaar 41.  

Reeds openbaar 41.1.a 



22-5-2018 Mail van de Nederiandse Vereniging voor 
Psychiatrie (hierna: NVvP) over brief NVvP inz 
circulaire doorgeleverde bereidingen 

22-5-2018 Mail van IGJ aan ZiNl; Afbouwprotocol van 
antidepressiva-reactie IGJ 

23-5-2018 Interne mail van de IGJ; Bijeenkomst met NVvp 7 
juni 

23-5-2018 Interne mail van de IGJ; Bijeenkomst met NVvp 7 
juni 

24-5-2015 Interne mail van de IGJ; Vooroverleg komende 
maandag ivm bijeenkomst met NVvp 

24-5-2018 Mail van ZiNL aan IGJ; afbouwprotocol van 
antidepresslva-reactie IGJ 

28-5-2018 Interne mail van de IGJ; afbouwprotocol van 
antidepressiva-consensusdocument 

Bijlage bij doc. 10.1; nieuwsbericht Medisch 
Contact 12, 22 maart 2018 

Reeds openbaar 41.1.b 

Agenda overleg nieuwe circulaire 18-5-2018 Deets openbaar 42.  

43.  Valt buiten de reikwijdte van het verzoek 

Bijlage bij doc. 12; brief van de NVvp aan IGJ 22-5-2018 Valt buiten de reikwijdte van het verzoek 43.1 

Deets openbaar 44.  

Deets openbaar 45.  

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek 46.  

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek 47.  

Bijlage bij doc. 47; brief van Platform 
medicatieveiligheid care 

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek 47.1 

Deets openbaar 48.  

Deets openbaar 49.  



50. Interne mail van de IGJ; artikel taperingstrips  31-5-2018 Deets openbaar 

51. Interne mail van de IGJ; Afbouwen van 5-6-2018 
antidepressiva-concensus document 

Deets openbaar 

52. Mail van NVvP aan 1G); Afbouwprotocol van 
antidepressiva-reactie IGJ 

8-6-2018 en 13-6-
2018 

Deets openbaar 

53. Mail van ZiNL en NVvP aan IGJ; Afbouwprotocol 
van antidepressiva-reactie 10 

7-5-2018 t/m 14-6.-
2018 

Deets openbaar 

53.1 7-6-218 Bijlage bij doc. 20; Multidisciplinair document 
'Afbouwen SSRI's en SNRI's. 

Deets openbaar 

54. Interne mail van de IGJ; taperingstrips  9-7-2018 Deets openbaar 

55. Interne mail van de 10; taperingstrips  10-7-2018 Deets openbaar 

56. Mall van ZlIveren Kruis aan IGJ; melding 
doorgeleverde bereidingen 

24-8-2018 t/m 5-9-
2018 

Deals openbaar 

57. 7-9-2018 Mailwisseling CBG en 10; afbouwstrips 
antidepressiva magistrale bereiding - vraag CBG 

Deets openbaar 

58. 9-9-2018 Mailwisseling CBG en 10; afbouwstrips 
antidepressiva magistrale bereiding - vraag CBG 

Deets openbaar 



10-9-2018 Mail van IGJ aan CBG ; afbouwstrips 
antidepressiva magistrate bereiding - vraag CBG 

14-9-2018 Versiag 	evaluatie 	bijeenkomst 	Circulaire 
handhavend optreden bij collegiaal doorleveren 
van elgen bereidingen door apothekers. 

17-9-2018 Mail van IGJ aan Zilveren Kruis; melding 
doorgeleverde bereidingen. 

Deets openbaar 59.  

60.  Deets openbaar 

Interne mail van de IGJ; Melding doorgeleverde 
bereidingen. 

12-9-2018 t/m 14-9-
2018 

Deets openbaar 61.  

Interne mail van de IGJ; voorstel voor reactie 
n.a.v. melding doorgeleverde bereidingen. 

7-9-2018 t/m 14-9-
2018 

Deets openbaar 62.  

Deeis openbaar 63.  

Interne nota van IGJ; taperingstrips 26-11-2018 Deets openbaar 64.  

Interne mail van de IGJ; verzoek inboeken 
melding. 

8-11-2018 en 28-11-
2018 

Deets openbaar 65.  

Bijlage bij doc. 65; mailwisseling tussen Stichting 
CGR en Regenboogapotheek 

17-7-2018 t/m 26-10-
2018 

Nee, reeds bekend bij verzoeker. 65.1 
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