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Protocol omzetten insulines CAA 

• Per 2021 voeren verzekeringen preferentiebeleid op insulines. Zie de toolkit van NDF voor 

recente informatie https://diabetesfederatie.nl/ndf-toolkit-persoonsgerichte-

diabeteszorg/biosimilar-insulines . 

• Uitgesloten van preferentie zijn zwangeren, vrouwen die zwanger willen worden en kinderen 

onder de 18 jaar. 

• Apotheek mag Eerste Uitgifte Begeleiding declareren en eventueel prestatie uitleg 

hulpmiddel, als vergoeding voor extra werkzaamheden. 

• Bijgevoegd zijn de patiëntenbrief en de brief voor huisartsen en praktijkondersteuners. Deze 

zijn afgestemd met de kaderhuisarts diabetes en met de internist die aan het 1e-2elijns 

overleg diabetes deelneemt. 

 

Hoe gaan we te werk? 

• Maak een Selectie om de brief te sturen naar patiënten in verband met omzetting biosimilar 

insulines  

o Q-module in Pharmacom Nieuw 

1. Kies voor ‘selectie op geneesmiddel’ 

- Naam:  gebruikers insulines aspart, lispro 

- Selectie criteria:  ATC:  

o A10AB04 (lispro) 

o A10AB05 (aspart) 

- Periode:  6 maanden ( 01-07-2020 t/m 31-12-2020) 

- Voer de zoekopdracht uit 

 

2. Kies voor ‘selectie op basis van patientkenmerk’. 

- Naam: Preferent aspart, lispro per zorgverzekering 

- Baseren op: ‘gebruikers insulines aspart, lispro  

- Selectie criteria:  zorgverzekeraar: 

o VGZ: codes AV, CE, SI, VG, ZR, AI, UN, IZ, CC 

o Zorg en Zekerheid: code ZO 

o ASR:  codes 9A, AF, AM, ME 

o ENO: codes EN, SA 

- Voer de zoekopdracht uit 

In het overzicht staan alle patiënten die deze insulines in gebruik hebben. 

Verstuur de brieven aan je patiënten. 

• Neem contact op met de huisartsen en praktijkondersteuners waarmee je normaal 

gesproken mee te maken hebt. Stuur de brief voor huisartsen en praktijkondersteuners, 

inclusief lijst met patiënten van betreffende praktijk en de patiëntbrief. De huisartsen 

praktijken worden over deze procedure geïnformeerd via de wekelijkse  Nieuwsbrief van 

Onze Huisartsen. 
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In de apotheek: aan de balie: 

https://www.insuline-aspart-sanofi.nl/downloads 

https://www.insuline-aspart-sanofi.nl/materialen-bestellen 

https://www.insuline-lispro-sanofi.nl/downloads 

https://www.insuline-lispro-sanofi.nl/materialen-bestellen 

 

• Bij ophalen van de nieuwe insuline geeft de apothekersassistente uitleg over de nieuwe 

insuline. 

• Geef een prikinstructie. Leg uit dat er verschil is in het maximaal aantal eenheden bij de pen. 

• De brochure kan als rode draad gebruikt worden. Geef deze brochure na instructie mee. 

• Bespreek dat een 5-puntscontrole in de week na de overstap gemaakt wordt. Blijven de 

bloedsuikers binnen de streefwaarde dan is hij/zij veilig overgezet op de nieuwe insuline. 

• Leg de patiënt nogmaals uit dat je geen verschil met de vorige insuline verwacht, maar 

instrueer hem/haar contact op te nemen met de behandelaar als er afwijkende bloedsuikers 

zijn. 
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