
Betreft: bezwaar verzekerde ………… 
 
Geachte ………, 
 
 
Middels deze brief dien ik een bezwaar in n.a.v. de brief, onderwerp machtiging medicinale cannabis, 
d.d. ………………… 
 
Deze brief, die deze maand klaarblijkelijk 1 op 1 wordt gebruikt door vele andere zorgverzekeraars, 
bevat veel informatie die te weerleggen valt. Ik heb ze hieronder voor u samengevat. 
 

1. ………………………. verschuilt zich als zorgverzekeraar achter een beoordeling die door het 
Zorginstituut ook in 2016 werd vermeld. Tot zover niets nieuws onder de zon omdat het 
Zorginstituut al vanaf 2003 geen gewijzigd standpunt hieromtrent heeft afgegeven. 
Daarnaast heeft het Zorginstituut in 2016 de zorgverzekeraars hierover niet separaat 
geïnformeerd.   

 
2. Het Zorginstituut geeft alleen advies aan de minister, iedere zorgverzekeraar heeft het recht          

hier van af te wijken!  
 

3. Medicinale Cannabis was nooit declarabel vanuit de basisverzekering echter 
zorgverzekeraars hebben een budget om dit soort preparaten tóch te verstrekken. 
Wonderwel werd hiervoor wél vaak het eigen risico van € 385.- aan de verzekerde 
doorberekend. 

 
4. De casus wordt almaar interessanter omdat er geen nieuw onderzoek is verricht waarop de 

werking is getoetst, het betreft een review van ouder onderzoek waar nu klaarblijkelijk de 
uitkomst anders is. Deze review had echter geen invloed op het standpunt van het 
Zorginstituut omdat dit al jaren hetzelfde is. 

 
5. Al met al moet ik constateren dat hier iets héél vreemds aan de hand is waarbij klaarblijkelijk 

bepaalde krachten moedwillig proberen de Medicinale Cannabis, ondanks al haar zéér 
effectieve werking bij o.a. terminale patiënten en patiënten met zenuwpijnen, van de markt 
willen verdringen. De Transvaal Apotheek, dat onder toezicht staat en nauw samenwerkt 
met BMC, meldt dat 75% van de gebruikers baat heeft bij Medicinale Cannabis.  

 
6. Op de website van het Cannabisbureau staat ook vandaag, 31 december 2016, nog steeds 

het navolgende vermeld: 
 

Momenteel zijn er voldoende gegevens beschikbaar die aantonen dat medicinale cannabis 
werkzaam kan zijn bij: 
 
•             Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij multiple sclerose (MS) of ruggenmergschade 
•             Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids 
•             Misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, hiv-infectie en aids 
•             Langdurige pijn van neurogene aard (oorzaak zit in het zenuwstelsel) bijvoorbeeld door 
beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische pijn die blijft bestaan 
na het genezen van gordelroos 
•             Tics bij het syndroom van Gilles de la Tourette 
•             Therapieresistent glaucoom 
 
 



 
……………………… geeft niet echt blijk van menselijk- en billijkheid door een standaard brief te zenden 
naar verzekerden die zijn aangewezen op Medicinale Cannabis producten. 
Uw rol als zorgverzekeraar dient groter te zijn dan het systematisch uitsluiten van betalende 
verzekerden die baat hebben bij Medicinale Cannabis. 
 
Resumé kan ik geen enkele grond vinden die het rechtsgeldig maakt dat ……………… mij uitsluit voor 
de verstrekking van Medicinale Cannabis. 
 
In de veronderstelling u hiermede volledig en naar behoren te hebben geïnformeerd en uitgaande 
van een zeer spoedige reactie van uw zijde, verblijf ik, 
met de meeste hoogachting, 
 
 

 


