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Onderwerp: Oproep ruime vergoeding FGM/FSL

L.S.,
Namens onze achterban, mensen met diabetes, vraagt Diabetesvereniging Nederland
(DVN) besluitvorming van de Ronde Tafel in het eerstvolgende overleg, ten gunste van
vergoeding uit de basisverzekering van Flash Glucose Monitoring (FGM).
DVN hecht zoals bekend veel waarde aan het instrument Ronde Tafel Diabeteszorg.
Dit overlegorgaan van alle betrokken partijen heeft tot doel om de kwaliteit van zorg en
gepast gebruik van genees- en hulpmiddelen binnen de diabeteszorg te bevorderen.
DVN waardeert de inspanningen van de Ronde Tafel op verschillende dossiers. Op het
dossier van de vergoeding van FGM levert de Ronde Tafel echter onvoldoende
voortvarend resultaat. Als lid van de Ronde Tafel geeft DVN stem aan de belangen en
behoeften van mensen met diabetes. Die belangen zijn aanleiding voor deze
brandbrief.
Standpunt DVN: vergoeding uit basisverzekering
FGM is in de vorm van de Freestyle Libre (FSL) sinds 2014 in Nederland verkrijgbaar.
Vanaf september 2017 is de FSL voor een beperkt aantal gebruikers opgenomen in de
basisverzekering. Zoals bekend vinden wij dit volstrekt onvoldoende. DVN pleit er
steeds voor dat de FSL voor iedereen die afhankelijk is van intensieve insulinetherapie
vergoed wordt uit de basisverzekering. Op basis van ervaringen in binnen- en
buitenland is de meerwaarde van FGM/FSL voor het comfort en kwaliteit van leven ons
inziens evident.
Daarnaast kan de FGM/FSL ook behulpzaam zijn voor mensen met een minder
intensieve insuline therapie.
Wij vinden het overigens onwenselijk dat de prijs die Abbott rekent veel hoger is dan in
ons omringende landen en dat er al geruime tijd onduidelijkheden zijn over de
distributie en beschikbaarheid. We vinden het dan ook wenselijk dat partijen Abbott
hier op aanspreken en druk uitoefenen. Wij bespreken graag wat wij hieraan kunnen
bijdragen.
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Onderzoeksresultaten
Het ZIN stelt zich op het standpunt dat voor ruimere vergoeding van de FGM
aanvullend wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is. Echter, recent zijn de
eindresultaten van het ‘FSL-Registeronderzoek’ bekend gemaakt, uitgevoerd door het
Diabetes Onderzoekscentrum in Zwolle in samenwerking met Zilveren Kruis en DVN.
Dit onderzoek toont de meerwaarde van de FSL aan, zowel medisch, met een
verbeterde ‘time in range’ waardoor de risico’s op complicaties aanmerkelijk
verminderen als wat betreft de kwaliteit van leven, waardoor mensen beter in staat zijn
maatschappelijk te functioneren.
Geduld is op
Diabetesvereniging Nederland merkt dagelijks dat het geduld van haar leden op is.
Er zijn diverse online petities gestart die in korte tijd tienduizenden keren getekend zijn.
Landelijke tv-programma’s kloppen bij DVN aan om uitleg. Bij ons stromen de reacties
van patiënten binnen, met verhalen die soms uitermate schrijnend zijn. Mensen volgen
de ontwikkelingen op de voet en het trage besluitvormingsproces leidt tot veel ergernis
en onbegrip.
Oproep aan Ronde Tafel
Diabetesvereniging Nederland roept alle leden van de Ronde Tafel met klem op naast
hun professionele verantwoordelijkheid ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
te nemen. Wij gaan ervan uit dat mede gelet op de resultaten van het FSLregisteronderzoek, in het eerstvolgende overleg van de Ronde Tafel op 10 mei 2019
de besluiten genomen worden die nodig zijn om te komen tot de breed gewenste,
ruime vergoeding van de FGM/FSL.
Een afschrift van deze brief plaatsen wij met een toelichting op www.dvn.nl.
Wij rekenen op u!
Met vriendelijke groet,
Diabetesvereniging Nederland
A.B. (Binso) Wymenga, MD
Voorzitter bestuur
Drs D.P.J. (Dedan) Schmidt
Directeur ad interim
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