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Datum Januari 2021   

Betreft Novorapid en Humalog niet meer vergoed met ingang van januari 2021  
  

 
Beste collega, geachte huisarts en praktijkondersteuner, 
 
Per 2021 zullen VGZ, ASR, Zorg en Zekerheid en ENO de insulines Novorapid en Humalog niet meer 
vergoeden. Er wordt preferentiebeleid gevoerd op deze middelen en alleen de biosimilar, insuline aspart en 
insuline lispro van firma Sanofi, zal nog vergoed worden.  
Menzis, CZ en Zilveren Kruis hebben voorkeur voor Novorapid en Humalog in 2021.  
Voor een actueel  preferentie overzicht van (biosimilar) insulines zie https://diabetesfederatie.nl/ndf-toolkit-
persoonsgerichte-diabeteszorg/biosimilar-insulines .  
 
We volgen de richtlijnen en aandachtspunten van de NDF om deze omzetting zorgvuldig te laten verlopen. 
Om goed te kunnen begeleiden hebben we de volgende procedure afgesproken.   
De huisartsenpraktijk krijgt bijgaand een  lijst van patiënten die voor omzetting in aanmerking komen. Wij 
verzoeken  de patiënt in een informatieve brief om contact op te nemen met de betrokken behandelaar 
(huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, ziekenhuis-specialist).   
Als uw patiënt aangeeft niet over te willen stappen of in gezamenlijk overleg besloten wordt dat omzetting 
medisch ongewenst is, zal dit goed gedocumenteerd moeten worden op een recept met medische noodzaak. 
Deze wordt in principe alleen gehonoreerd als de preferente insuline eerst geprobeerd is. Er zal een duidelijke 
medische reden moeten zijn om niet te starten met de biosimilar. Na proberen en er is een medische reden 
waarom het niet goed gaat, dan graag deze met een medische noodzaak verzoek op een recept noteren.  De  
apotheek accepteert dan het recept en levert af. Is er geen medische noodzaak of is het preferente middel 
niet geprobeerd, dan zal de zorgverzekering niet vergoeden, in de apotheek zal voor het middel moeten 
worden betaald. 
 
Zwangeren, vrouwen die zwanger willen worden en kinderen onder de 18 jaar vallen niet onder dit 
preferentiebeleid. 
 
Meer informatie over de omzetting maar biosimilar insulines en de begeleiding daarbij is te vinden in de 
toolkit van de diabetesfederatie, https://diabetesfederatie.nl/ndf-toolkit-persoonsgerichte-
diabeteszorg/biosimilar-insulines . 
 
Bij het ophalen van het nieuwe merk geeft de apotheek  een prikinstructie en legt de apotheek uit hoe de 
nieuwe pen/patroon gebruikt moet worden en wat er anders is ten opzichte van het vorige merk. Verder 
instrueert de apotheek de patiënt om de glucosewaarden goed bij te houden en bij afwijkende waarden 
contact op te nemen met de huisarts of behandelend specialist.  
 
Met vriendelijke groet, 
Apotheker van….. Apotheek …… 
 
Bijlagen: 
Lijst met patiënten die dit betreft en Patiëntbrief 

https://diabetesfederatie.nl/ndf-toolkit-persoonsgerichte-diabeteszorg/biosimilar-insulines
https://diabetesfederatie.nl/ndf-toolkit-persoonsgerichte-diabeteszorg/biosimilar-insulines
https://diabetesfederatie.nl/ndf-toolkit-persoonsgerichte-diabeteszorg/biosimilar-insulines
https://diabetesfederatie.nl/ndf-toolkit-persoonsgerichte-diabeteszorg/biosimilar-insulines

