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Omzetprotocol Lantus – Abasaglar 

 

1. Apotheek maakt lijst met alle Lantus pen-gebruikers 

2. Controleer waar de patiënt is verzekerd 

 Verzekerd bij Menzis, VGZ of CZ? 

o Ga door naar stap 3 

 Verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? 

o Lantus continueren 

3. Bij wie staat de patiënt onder behandeling? 

 Internist Rijnstate 

o Verwijs de patiënt door naar internist/diabetesverpleegkundige om overstap 

bij eerstvolgende afspraak te bespreken. 

 Huisarts/ POH 

o Ga door naar stap 4 

4. Patiëntkenmerken 

 Bij kinderen, patiënten met een zwangerschapswens of zwangeren 

o Lantus continueren 

 Zwaarwegende bezwaren nagaan bij de huisarts/POH door middel van 

telefonisch/post/mail contact 

o Bezwaar:  Lantus continueren, noteer in dossier en verwijs naar 

protocol NDF 

o Geen bezwaar: ga naar stap 5 

5. Geef een duidelijke uitleg over de omzetting van Lantus naar Abasaglar 

 Patiënt gaat akkoord met de omzetting: 

o Ga door naar stap 6 

 Patiënt gaat niet akkoord met de omzetting: 

o Noteer in dossier en verwijs naar protocol NDF 

6. Schrijf Abasaglar aan met een WMG prestatie instructie patiënt UR-geneesmiddel 

gerelateerd hulpmiddel (of een WMG tarief eerste terhandstelling) 

o Noteer batch en productnummer op recept (advies van CBG omdat het een 

biosimilar is) 

7. Neem de patiënt mee naar de spreekkamer voor de peninstructie 

 Geef een duidelijke instructie over het gebruik van de pen. 

Let op de volgende aandachtspunten: 

o Het aantal peneenheden blijft hetzelfde als voorheen 

 Bij 80 eenheden of meer in 2 keer injecteren 

o Zelfde streefwaardes aanhouden als afgesproken 

o 5 tot 7 dagen na het starten van Abasaglar een dagcurve maken 

 Bij afwijkende dagcurve moet er contact worden opgenomen met 

huisarts/ POH/ diabetesverpleegkundige 

o Bij andere klachten, vervelende ervaringen, hypo’s of hyper’s moet er ook 

contact worden opgenomen met de huisarts of de behandelend specialist 

8. Maak, indien gewenst, een afspraak om de omzetting te evalueren. 


