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De Minister van Defensie
Mevrouw drs. A.T.B. Bijleveld-Schouten
Postbus 20701
2500 ES DEN HAAG

Geachte mevrouw Bijleveld,
Met deze brief wil ik uw bijzondere aandacht vragen voor het stopzetten van het
vergoeden van medicinale cannabis per 1 januari 2020 door het ABP.
Het ABP kon op grond van de regeling Ziektekostenverzekering militairen de kosten
van medicinale cannabis vergoeden. Na een publicatie van een onderzoek in het
Journal of the American Medical Association (JAMA) waarin stond dat de werking van
cannabis niet wetenschappelijk was aan te tonen, werd in 2017 de vergoeding van
medicinale cannabis uit de basisverzekering gehaald. Vanaf 1 januari 2018 werd het
middel ook niet meer door zorgverzekeraars vanuit een aanvullende verzekering
vergoed. Het ABP heeft vervolgens aan u gevraagd of het in afwijking van deze
wijziging door kon gaan met het vergoeden van medicinale cannabis. U gaf aan dat
er aansluiting moest worden gehouden met het beleid van de zorgverzekeraars en
dat de mogelijkheid tot vergoeding daarom na een overgangsperiode per 1 januari
2020 zou worden stopgezet.
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De Veteranenombudsman heeft een klacht ontvangen over de stopzetting van
medicinale cannabis van een veteraan. Deze heeft baat bij het middel in verband met
de klachten die hij aan een dienstongeval heeft overgehouden en ontving daar een
vergoeding voor.
Om de klacht inhoudelijk te kunnen beoordelen heb ik over het onderwerp informatie
ingewonnen. Het ABP heeft mij laten weten dat het in de afgelopen vijf jaar aan acht
veteranen een vergoeding voor het gebruik van medicinale cannabis heeft verstrekt.
Ik heb verder contact opgenomen met het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen
(LZV) en werd verwezen naar het hoofd Militair Geestelijke Gezondheidszorg
(MGGZ), prof. dr. kol. Eric Vermetten. Deze heeft in reactie op vragen van mijn kant
aangegeven dat hij sinds twee jaar medicinale cannabis voorschrijft aan veteranen
met complexe PTSS. Vooral als zij klachten hebben op het gebied van slaap. Prof.
Vermetten heeft een groep van 15 veteranen die zijn cannabispoli bezoeken en aan
wie hij via de MGGZ het middel voorschrijft. Zijn eerste ervaringen zijn positief en er
lopen momenteel onderzoeken vanuit de Universiteiten Leiden en Utrecht naar de
werking en effecten van het gebruik van medicinale cannabis. Volgens prof.
Vermetten verdient het aanbeveling dat in ieder geval gedurende de lopende
onderzoeken en vanuit de aangegeven setting de vergoeding van de medicinale
cannabis wordt voortgezet.
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Advies
Als Veteranenombudsman heb ik op grond van artikel 11g van de Wet Nationale
ombudsman de bevoegdheid om regering en beide Kamers der Staten-Generaal te
adviseren over beleid en wetgeving voor zover de uitvoering daarvan de belangen
van onze veteranen raakt.
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Het Ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de voorbereiding, begeleiding
en nazorg van veteranen. In de Veteranenwet is de bijzondere zorgplicht voor
veteranen, die als gevolg van hun uitzending fysiek en/of psychisch gewond zijn
geraakt, wettelijk vastgelegd. Deze wettelijke bijzondere zorgplicht houdt onder
andere in dat veteranen en hun relaties worden bijgestaan bij hun revalidatie en
re-integratie en bij het verkrijgen van materiële zorg, maatschappelijke ondersteuning
of geestelijke gezondheidszorg. Daarbij zijn veteranen in actieve dienst verplicht zich
voor medische zorg in eerste instantie te wenden tot de militair geneeskundige
voorzieningen.
Gelet op deze bijzondere zorgplicht ben ik van mening dat het stopzetten van de
vergoeding van medicinale cannabis onvoldoende gemotiveerd is. Een vergelijk
tussen de wettelijk bepaalde bijzondere zorgplicht voor veteranen en de reguliere
zorgverzekering houdt geen stand. Ook vraag ik mij af hoe de besluitvorming rondom
deze vergoeding zich verhoudt tot het standpunt én de lopende onderzoeken van de
MGGZ en de Universiteiten Leiden en Utrecht. De eerste ervaringen van prof.
Vermetten met het gebruik van door hem voorgeschreven medicinale cannabis voor
veteranen met PTSS zijn positief. Daarom adviseer ik u de mogelijkheid om
medicinale cannabis te vergoeden ook na 1 januari 2020 voort te zetten. Dit kan dan
in ieder geval totdat de uitkomst van de onderzoeken naar de effecten van het
gebruik van dit middel bekend zijn. Als dat het geval is, kunt u de mogelijkheid tot
vergoeding opnieuw bekijken en een weloverwogen besluit nemen.
Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan de vaste Kamercommissies van
Defensie (van beide Kamers der Staten-Generaal) en de Stichting Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,
tevens Veteranenombudsman

Reinier van Zutphen
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