
 

 

 

Datum Januari 2021 

Betreft Novorapid / Humalog niet meer vergoed per januari 2021  
  

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
U gebruikt op dit moment insuline aspart onder de merknaam Novorapid® of insuline lispro onder de 
merknaam Humalog®. 
Vanaf 2021 zal uw zorgverzekeraar Novorapid en Humalog niet meer vergoeden. Er wordt 
preferentiebeleid gevoerd op deze middelen en alleen het generieke merk, insuline aspart / insuline 
lispro van fabrikant Sanofi, zal nog vergoed worden. Dit middel is even goed, veilig en effectief als het 
geneesmiddel dat u nu krijgt.  
 
Waarom stapt uw verzekering over op een ander geneesmiddel?  
Uw verzekering kijkt naar de kwaliteit en de kosten van een geneesmiddel. Door over te stappen 
dragen we eraan bij dat de zorg voor iedereen ook in de toekomst betaalbaar blijft. 
 
Insuline aspart en lispro worden al op veel plaatsen binnen en buiten Nederland gebruikt. De 
kwaliteit, effectiviteit en veiligheid is goed onderzocht en vergelijkbaar met die van de andere 
middelen. Ook in de manier van toediening verandert er vrijwel niets. De prikpen is vergelijkbaar met 
die van de andere fabrikant. Eventuele bijwerkingen zijn hetzelfde en ook tijdens de overgang van 
het oude naar het nieuw middel verwachten we geen extra bijwerkingen. U gebruikt dezelfde 
hoeveelheden zoals u gewend bent. 
 
Hoe gaat de omzetting? 
Overleg met uw behandelaar (huisarts, praktijkondersteuner, diabetes verpleegkundige of ziekenhuis 
specialist) over de overstap. De huisartsenpraktijk is, indien uw diabeteszorg daar plaats vindt, op de 
hoogte van het feit dat u in aanmerking komt voor omzetting.  
Als u samen met uw behandelaar akkoord gaat met omzetting naar de nieuwe insuline, krijgt u bij de 
volgende insulinelevering in 2021 de insuline aspart of lispro voor het eerst. Bij deze uitgifte zult u in 
de apotheek een prikinstructie krijgen en zullen belangrijke punten met u worden doorgenomen. U 
ontvangt dan tevens en informatiefolder over deze nieuwe insuline. 
 
In de week na de overstap vragen we u om gedurende 3 dagen een 5-punts dagcurve te maken. 
Blijven de bloedsuikers binnen de streefwaarde dan bent u veilig overgezet op de nieuwe insuline. 
Mochten er afwijkende bloedsuikers zijn, dan vragen we u om contact op te nemen met uw 
praktijkondersteuner, huisarts of diabetesverpleegkundige. Na deze week kunt u uw gewone 
controles weer oppakken. Bij een volgende controle wordt de HbA1c gecontroleerd. 
 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? 
Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u naar aanleiding van deze 
brief nog vragen heeft kunt u contact met uw apotheek of uw behandelaar opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Uw Apotheker .. van Apotheek ..  
 
Mede namens Uw internist, diabetesverpleegkundige 
Uw huisarts, praktijkondersteuner  


