
Bijlage: Vergoeding van afbouwmedicatie van 
antidepressiva    

    

1. Basis voor de vergoeding vanuit de basisverzekering zijn de aanbevelingen in het   

Multidisciplinaire document “afbouwen SSRI’s en NSRI’s” samengesteld door de NVvP, NHG, 

KNMP en MIND, gedateerd 26 september 2018 en de Praktische toelichting van de KNMP.  

Essentieel bij de afbouw is de begeleiding van de patiënt door voorschrijver en/of apotheker.   

2. Indien er vooraf geen risicofactoren aanwezig zijn voor het optreden van het 

antidepressivumdiscontinueringssyndroom (ADS) kan eerst worden afgebouwd tot de 

minimale effectieve dosis en vervolgens tot nul met de beschikbare geregistreerde 

doseringsvormen en – sterkten over een periode van totaal 4 tot 8 weken. Deze 

geneesmiddelen vallen onder de aanspraak farmaceutische zorg conform onze 

polisvoorwaarden waaronder het preferentiebeleid.    

3. Bij aanwezigheid van een of meer risicofactoren voor ADS wordt voor de afbouw vanaf de 

minimale effectieve dosis gekozen voor een meer geleidelijke afbouw tot nul in een tempo van 

1 week per stap volgens tabel 3 van het Multidisciplinair document. In tabel 3 van het  

Multidisciplinair document zijn per stap de daarbij behorende doseringen voor de verschillende 

antidepressiva opgenomen. Indien hierbij aantoonbaar niet met de beschikbare geregistreerde 

doseringsvormen en –sterkten kan worden uitgekomen, kan gebruik worden gemaakt van 

apotheekbereidingen.    

4. Indien op grond van punt 3. apotheekbereidingen voor vergoeding in aanmerking komen, wordt 

de hoeveelheid van één of meerdere doseringssterkten vergoed die nodig zijn voor de verdere 

afbouw tot nul op basis van afbouwdoseringen in tabel 3 van het Multidisciplinair document 

voor een periode van 8 weken. Apotheekbereidingen voor een afbouwschema met stappen 

van minder dan 1 week (bijvoorbeeld 1 stap per dag) worden niet vergoed.    

5. Indien de verstrekte apotheekbereidingen voor een afbouw in 8 weken volgens de voorschrijver 

onvoldoende blijken te zijn voor de afbouw tot nul, controleren wij achteraf   

o.a. of de verzekerde de stappen uit het Multidisciplinair document heeft doorlopen en of er 

een noodzaak was van het afwijken van de afbouwdoseringen en/of het afbouwschema in 

tabel 3.     

6. Taperingstrips of vergelijkbare verpakkingen komen voor vergoeding in aanmerking indien   

1) aan de voorwaarden onder 3, 4 en 5 is voldaan, en  

2) overeenkomstig de afspraken in het contract met de zorgverzekeraar (ons) wordt 

gedeclareerd, en  3)  er geen extra kosten in rekening worden gebracht voor de 

verpakking of   

  weekterhandstelling of baxtering ten opzichte van apotheekbereidingen die niet in strips   

 zijn verpakt, en  

4)  de taperingstrip of vergelijkbare verpakking het meest economisch is voor de   

 zorgverzekering.         

Bovenstaande systematiek zal gelden totdat het Multidisciplinair document is geëvalueerd. Naar 

aanleiding van die evaluatie kan een andere systematiek gaan gelden.  Aan dit document kunnen 

geen rechten worden ontleend ten aanzien van andere zorgverzekeraars. Elke individuele 

zorgverzekeraar kan zijn eigen beleid hanteren.      
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