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Geachte heet Van Zutphen,

In reactie op uw brief van 27 januari 2020 waarin u mijn aandacht vraagt voor
het stoppen van de vergoeding van medicinale cannabis aan veteranen, kan ik u
melden dat ik heb besloten de vergoeding van medicinale cannabis onder
voorwaarden voort te zetten. Het ABP heb ik gevraagd Uit besluit uit te voeren.

Voor de inhoudelijke overwegingen van dit besluit, verwijs ik u naar de brief die
de Hoofddirecteur Personeel het ABP hierover heeft gestuurd en die als bijlage
bij deze brief is gevoegd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DEFENSIE.

Drs. A.Th.8, Eijleveld-Schouten
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Geachte heet Seelen, vesmelden.

In het BRD-overleg van 15 maart 2018 is uw voorstel behandeld over de vergoe
ding van de Medicinale Cannabis (MC). Toen is besloten direct te stoppen met de
vergoeding van dit medicijn, waarbij voor een groep van 8 veteranen een afbouw-
regeling is afgesproken. Die afbouwregeling is per 1-1-2020 geëindigd.

Afgelopen november is dit besluit door het ABP opnieuw ter discussie gesteld en
onlangs ook door de Veteranenombudsman. Dit heeft intern mijn hoofddirectie
geleid tot een heroverweging met het volgende besluit.

Hoewel het ministerie van VWS enkele jaren geleden heeft besloten dat MC uit het
basispakket van de zorgverzekeraars te laten verwijderen, is de omgang bij De
fensie een andere. Actief dienende militairen krijgen de MC wel vergoed viade
SZVK mits door de militaire arts (of psychiater) voorgeschreven en sprake is van
de bestrijding van uitzendgerelateerde klahten. Het is wenselijk deze lijn door te
trekken naar de uitvoeringspraktijk van de bijzondere zorgplicht voor post-actieve
veteranen die in behandeling zijn of uitbehandeld voor uitzendgerelateerde psy
chotraumatische problematiek.

Wel hecht ik waarde aan de uitkomsten van het lopende onderzoek door Professor
dr. Kolonel Erik Vermetten onder een groep van 15 actief dienende militairen. Om
dat zo een wetenschappelijke basis komt te liggen onder de werking en effecten
van MC voor sommige veteranen. Om die reden besluit ik de vergoeding van MC
vanuit het voorzieningenstelsel voort te zetten in ieder geval voor de duur van bo
vengenoemd onderzoek. Als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, zal ik
opnieuw een afweging maken ten aanzien van de vergoeding van de kosten van
MC.



Dit besluit betekent ook dat in de gevallen dat een verzoek om vergoeding van MC Hootddirectie Personeel

is afgewezen, dit opnieuw in behandeling moet worden genomen. Ik realiseer me
Datum

dat dat de nodige administratieve overlast met zich mee brengt.
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Ho chte d,

DE OOFD IRECTEUR PERSONEEL

• RF.Wesink
Schout-bij-nacht


