DVN stap-voor-stap

Preferentiebeleid
kortwerkende
insulines
Sinds 1 januari 2021 hanteren zorgverzekeraars
een preferentiebeleid op kortwerkende
insulines. Voor mensen met diabetes die
insuline Aspart of Lispro gebruiken kan dit een
overstap naar een andere insuline betekenen.
Bekijk aan de hand van onderstaand schema
wat het beleid voor jou betekent:
Ben je jonger dan 18 jaar?

NEE
JA
Ben je zwanger of
heb je een actieve
kinderwens?

JA

NEE

Gebruik je
Fiasp?

Je hoeft
niet over te
stappen.

JA

NEE

Ben je verzekerd bij
ASR, DSW, ENO, ONVZ, VGZ of
Zorg en Zekerheid?

NEE

JA

Je kan te maken krijgen met een overstap naar
een andere insuline. Alleen in overleg met je
zorgverlener kan de overstap worden gemaakt.
Vindt je zorgverlener dat je kunt overstappen?
Wat kan je zelf doen?
Ben je nog niet overgestapt? Wacht dan niet met
naar de apotheek gaan tot je insuline bijna op is.
Neem dit schema mee naar de apotheek zodat
je goed voorbereid bent.

JA

NEE
Je hoeft niet over
te stappen.
Krijg je toch een andere
insuline in de apotheek?
Wijs de apotheker dan
op het document “aandachtspunten biosimilar
insuline van de NDF”.
Neem ook direct contact
op met je zorgverlener
en vertel dat je de verkeerde insuline mee
hebt gekregen.

Gebruik je een navulpen?
Check dan in de apotheek of je ook een nieuwe
pen mee hebt gekregen.

JA

NEE

Geen pen mee
gekregen? Neem
dan contact op met
je apotheek.

Passen jouw
naaldjes op je
pen?

JA

NEE

Nee, ze passen
niet. Neem
contact op met je
hulpmiddelen
leverancier voor
andere naaldjes.

Gebruik je ook een
insulinepomp?

JA

NEE

Passen de nieuwe
ampullen of flesjes
op het vulsysteem
van je pomp?

JA

Reageer je
goed op de
nieuwe
insuline?

NEE

JA

NEE

Neem contact op met je
apotheek om insuline te
krijgen die wel op jouw
systeem past.

Je hebt alle voorzorgsmaatregelen in acht
genomen. Je kunt nu je nieuwe insuline gebruiken.

Verloopt je overstap niet zoals hierboven
beschreven of moet je toch overstappen terwijl
hierboven staat dat dat niet hoeft?
Neem dan contact op met je zorgverlener.
Kom je er samen niet uit? Neem dan contact op
met DVN Ledenservice, dan helpen wij je verder.

Meer informatie over het preferentiebeleid
vind je op onze website www.dvn.nl/nieuws/nieuws
bericht/preferentiebeleid-insulines-per1-januari-2021

