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Belangrijke informatie omtrent Preferentiebeleid insuline Zilveren Kruis 
! Bestemd voor alle medewerkers in de huisartsenpraktijk ! 

 
In januari 2021 zijn verschillende ziektekostenverzekeraars overgegaan op preferentiebeleid voor 
insuline.  
Zilveren Kruis is met ingang van 1 januari preferentiebeleid gaan voeren op langwerkende insuline en 
gaat met ingang van 1 april 2021 ook preferentiebeleid voeren op kort-/snelwerkende insuline.  
Met Zilveren Kruis is afgesproken dat patiënten vanaf 1 april gemiddeld nog 3 weken de tijd krijgen 
om omgezet te worden. We hebben dan nog tot ong. half april om een en ander te regelen.  
Wanneer niet preferente insulines langer worden voorgeschreven zijn de kosten voor de apotheek en 
riskeert de apotheker een boete.  
Niet preferente middelen blijven vergoed als hier een medische noodzaak voor is. Naast dat er 
“medische noodzaak” op het recept moet staan, dient de apotheker een onderbouwing van de 
medische noodzaak in het registratiesysteem hebben staan.  (Zie: afspraken omtrent omzetten in kader 
preferentiebeleid). 
Inmiddels zijn er in het land al veel berichten dat de omzettingen in het kader van het preferentiebeleid 
niet soepel gaan. Alle verzekeraars hanteren inmiddels het eigen preferentiebeleid (zie schema: “Welk 
beleid hanteren de verschillende zorgverzekeraars?” Bijlage 3).   
Wij hebben geprobeerd om Amsterdamse afspraken te maken, maar dat is helaas alleen gelukt voor de 
zorggroepen ROHA en de CHAGZ. 
Ons advies aan huisartsen is om contact te zoeken met de regionale apotheken en afspraken te maken 
wie welke mensen overzet. In onderstaande lijst hebben de ziekenhuizen aangegeven hoe zij met dit 
beleid wensen om te gaan. Helaas is niet overal consensus bereikt, de uitzonderingen ziet u 
aangegeven. 
Wij roepen iedereen op om bij problemen proactief te zijn en actief in te grijpen als er iets niet 
goed gaat: mensen die kortwerkende insulines gebruiken hebben het hoogste risico om ernstig 
ontregeld te raken.  
 
Afspraken omtrent omzetten in kader preferentiebeleid 

 Voor de ROHA en de CHAGZ geldt, dat met de apotheken is afgesproken dat de apothekers 
lijsten maken van de mensen met diabetes die mogelijk moeten worden omgezet. Huisartsen 
worden opgeroepen om zelf ook actief om die lijsten te vragen. De apotheken sturen die lijsten 
per mail door naar de voorschrijvend huisarts of voorschrijvend specialist van het ziekenhuis. 
Op die lijst zal worden aangegeven welk middel moet worden omgezet naar het nieuwe 
preferente middel. Ook het OLVG Oost en West, Amsterdam UMC, locatie AMC en VUmc, 
en de Jan van Goyenkliniek willen deze lijsten graag ontvangen, en laten dan weten wie wel 
en wie niet omgezet kan worden.  De lijst dient beveiligd gemaild te worden.  

 Alle specialisten in één ziekenhuis zullen één gezamenlijk emailadres voeren voor deze lijsten.  
Een aantal ziekenhuizen hebben ook een telefoonnummer gegeven voor medische urgente 
spoed in het kader van deze procedure.  

 Wanneer onduidelijk is of de specialist of de huisarts de voorschrijver is, dan gaat de patiënt 
op de lijst van de huisarts. De patiënt ontvangt, van de huisarts, een brief/email met de 
betreffende informatie (zie bijl. 1). 
De patiënt neemt deze brief/email mee naar de betreffende specialist. 

 Huisartsen zullen, op basis van die lijsten, met de apothekers overleggen welke mensen door 
de huisarts en welke mensen door de apothekers worden omgezet. 

 Ook ziekenhuizen geven aan wie niet kan worden omgezet, wie zij zelf gaan omzetten, en wie 
door de apotheker moeten worden omgezet.  

 Indien een patiënt een niet preferent middel, vanwege medische noodzaak, moet blijven 
gebruiken dan wordt er een nieuw recept van het oude middel aangemaakt. Op dit recept komt 
de vermelding medische noodzaak met een korte onderbouwing, die door de apotheek kan 
worden overgenomen in zijn registratiesysteem. Deze redenen zijn overeengekomen met 
Zilveren Kruis. 
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Redenen die o.a. tot medische noodzaak kunnen leiden  
o Preferent middel is eerder gebruikt en geeft onoverkomelijke bijwerkingen. 
o Preferent middel is eerder gebruikt en er is geen goede bloedglucose-instelling 

bereikt. 
o Preferent middel is eerder gebruikt en geeft allergische reactie. 
o Omzetting onmogelijk i.v.m. ernstige psychiatrische problematiek. 
o Patiënt is zwanger. 
o Patiënt heeft kinderwens. 

 Patiënten die oude insulines komen halen bij de apotheek, zonder dat er afspraken zijn 
gemaakt over omzetting, krijgen voor maximaal 3 weken het oude insulinetype mee en 
worden verwezen naar de hoofdbehandelaar voor de omzetting. De apotheek verwijst de 
patiënt hiervoor naar de hoofdbehandelaar, en deelt mee dat de patiënt mag benoemen dat het 
om een telefonische spoedvraag gaat. Het regelen van de omzetting kost tijd i.v.m. de 
materiaallevering. 
Indien artsen of ziekenhuizen hebben aangegeven dat ze niet aan buitenregulier polibezoek 
willen meewerken, en de reguliere afspraak ligt verder dan 3 weken, dan beoordeelt de 
apotheker of de omzetting veilig kan gebeuren, of laat de patiënt contact opnemen met de 
ziektekostenverzekeraar. 

 Wanneer de hoofdbehandelaar zelf de omzetting doet, dan wordt er een nieuw recept gemaakt 
en de huisarts zet in de vrije tekst:  
“Omzetting i.v.m. preferentiebeleid”.  
Dit, omdat sommige recepten alleen maar de generieke tekst afdrukken en dat het duidelijk 
moet zijn dat de patiënt geïnstrueerd is over het nieuwe middel.  

 Hoofdbehandelaar neemt het omzetten met de patiënt door en geeft recept mee.  
 Apotheken geven bij afgifte van nieuwe insulines opnieuw instructie en dienen dus voldoende 

instructie- en informatiemateriaal voorhanden te hebben. De apotheek let er op dat de patiënt 
ook alle nieuwe noodzakelijke materialen heeft (naalden!). Tevens attenderen zij de patiënt op 
het maken van een dagcurve. 

 Instructie- en informatiemateriaal kunnen Apotheken, POH’s, DVK’s en Verpleegkundig 
Specialisten verkrijgen via de gebruikelijke kanalen óf aanvragen via de contactgegevens van 
de Fa. Lilly en/of de Fa. Sanofi en/of de Fa. Novo Nordisk in dit overzicht. 

 Indien een patiënt misgrijpt m.b.t. medische hulpmiddelen en deze niet op de door Zilveren 
Kruis gewenste manier tijdig geleverd kunnen worden, dient de patiënt contact op te nemen 
met Zilveren Kruis via telefoonnummer 071-7510052.  

 Apotheken trachten probeerverpakkingen van naalden voorradig te houden. Indien deze 
voorraad er niet is, kan een patiënt - afhankelijk van de voorraad in de apotheek - 
desbetreffende naalden in de apotheek kopen. De 24-uurs apotheek van Amsterdam heeft 
altijd naalden op voorraad die door de patiënt gekocht kunnen worden. 

 Huisartsen en POH’s van de ROHA en de CHAGZ kunnen uiteraard hulp krijgen van het 
expertteam van de zorggroep: 
ROHA: Contact opnemen met Melanie Uijtendaal, coördinerend diabetesverpleegkundige via 
telefoonnummer: 06-14845896 of via muytendaal@rohamsterdam.nl 
 
CHAGZ: Contact opnemen met Sandra van Strijp, coördinerend diabetesverpleegkundige via 
telefoonnummer: 06-22685361 of Zorgmail: am.vanstrijp@ringamsterdam.nl  
 

LET OP: Kinderen, zwangeren en vrouwen met een kinderwens dienen niet te worden omgezet 
(medische noodzaak + reden op het recept). 
 

 voor klachten of problemen van patiënten over zorg: 
Steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl of 020-5777999  

 LHV heeft een meldpunt voor huisartsen: 
https://hetroergaatom.lhv.nl/hulpmiddelen-zilveren-kruis-groothandels-ipv-apotheek 
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Contactgegevens ziekenhuizen voor het maken van afspraken en informatie 
 OLVG Oost: diabetesteam@olvg.nl telefoonnummer: 020-5993556 
 OLVG West: diabetes.info@olvg.nl Zowel OLVG Oost als West ontvangen graag lijsten van 

de apotheken en zullen laten weten wie wel en wie niet omgezet kan worden.   
 

 VU: Bereikbaarheid Amsterdam umc, locatie VUmc: diabzw@amsterdamumc.nl 
voor apotheek: 06-55483218 of telefoonnummer eigen behandelaar. VUmc ontvangt graag 
lijsten van de apotheken en zullen laten weten wie wel en wie niet omgezet kan worden.   
   

 AMC: Bereikbaarheid Amsterdam umc, locatie AMC: bloedsuikers@amsterdamumc.nl  
voor apotheek: 020-56 62694 of telefoonnummer eigen behandelaar. Ook het AMC ontvangt 
graag lijsten van de apotheken en zullen laten weten wie wel en wie niet omgezet kan worden.   
 

 BovenIJ: Patiënten worden er door de apotheker op gewezen dat ze omgezet moeten worden 
van AA naar BB (specificeren, aangezien elke verzekeraar wat anders wil) middels een 
papieren mededeling. Patiënt kan dit bespreken bij de eerstvolgende afspraak met zijn 
behandelaar, deze afspraak is namelijk altijd binnen 3 maanden op zijn langst.  Tijdens die 
afspraak kan de behandelaar direct het briefje accorderen, en indien nodig een nieuw recept 
maken.  Indien de apotheker onder dwang van de verzekeraar moet omzetten vóór de 
eerstvolgende afspraak dan is dit niet de verantwoordelijkheid van de voorschrijvend arts.   
Als patiënt protesteert tegen de mededeling van de apotheker, dan deze niet verwijzen naar de 
behandelaar maar naar de verzekeraar. Ook voor vragen over omzetting voordat het 
polibezoek plaatsvindt kunnen patiënten zich primair richten tot hun verzekeraar. Om de 
apotheek te ontlasten kan het omzettingsbriefje eventueel wel achteraf getekend worden. 
 

 Amstelland: dia@zha.nl  
Patiënten telefoonnummer: 020-7557007 (alleen tussen:08:15 – 9:00 uur en 12:00-12:45 uur). 
 

 Acibadem: info@acibademimc.com  Telefoon: 020 238 8800 Patiënten van de kliniek kunnen 
een afspraak maken met de eigen internist.  
Bij vragen van huisarts/POH, telefonisch vragen naar dienstdoende internist of mailen naar: 
kareljan.tusenius@acibademimc.com  of wim.degraaff@acibademimc.com of 
djoeke.beekman@acibademimc.com  
 

 Jan van Goyen Kliniek: diabetes@jvg.nl  telefoonnummer: 020-3055895. Jan van Goyen 
ontvangt ook graag lijsten. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
Contactgegevens Lilly 
 

 
 

 
 
Bij inhoudelijke vragen Jorrit Biemans:  biemans_jorrit@lilly.com   Mobiel: 06-625695109 
 
 

Contactgegevens Sanofi 
 
Demomaterialen aanvragen via: 
 
https://www.insuline-aspart-sanofi.nl/   
                         en/of 
https://www.insuline-lispro-sanofi.nl/  
 
Bij inhoudelijke vragen Lineke Meijer lineke.meijer@sanofi.com  Mobiel: 06-53660875 
 
 

Contactgegevens Novo Nordisk 

Demomaterialen aanvragen via: 

NovoRapid® - Novo Nordisk 

Insulatard® - Novo Nordisk 

Voor overige vragen of het bestellen van materialen, kan men zich wenden tot:                                
afdeling Informatie & Services. Telefoon: +31 (0) 172 44 94 94 

E-mail : informatie@novonordisk.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download hier de 
patiëntenbrochure 
HUMALOG 100  

Download hier de patiëntenbrochure 
ABASAGLAR  
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Bijlage 1 
Voorbeeldbrief patiënten met hoofdbehandelaar specialist 
 
 
Amsterdam, datum poststempel 
Betreft: Preferentiebeleid Insuline Ziektekostenverzekeraars 
 
 
Geachte mevrouw/meneer, 
 
Vanaf januari 2021 worden niet alle soorten insulines door de ziektekostenverzekeraar vergoed.   
De insuline die u volgens onze gegevens gebruikt, moet worden omgezet naar een ander middel. 
Omdat uw insuline door de specialist in het ziekenhuis is voorgeschreven, dient u zo spoedig mogelijk 
contact op te nemen met uw specialist om de omzetting te bespreken.    
 
Als u  geen contact opneemt, en afwacht totdat uw insuline op is, dan loopt u het risico dat de  
omzetting in grote haast moet plaatsvinden. 
 
Hartelijke groet, 
 
Naam huisarts 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2 
Voorbeeldbrief patiënten met hoofdbehandelaar huisarts 
 
 
Amsterdam, datum poststempel 
Betreft: Preferentiebeleid Insuline Ziektekostenverzekeraars 
 
 
Geachte mevrouw/meneer, 
 
 
Vanaf januari 2021 worden niet alle soorten insulines door de ziektekostenverzekeraar vergoed.   
De insuline die u volgens onze gegevens gebruikt, moet worden omgezet naar een ander middel.  
U dient zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de huisartsenpraktijk om de omzetting te 
bespreken.    
 
Als u  geen contact opneemt, en afwacht totdat uw insuline op is, dan loopt u het risico dat de  
omzetting in grote haast moet plaatsvinden. 
 
Hartelijke groet, 
 
Naam huisarts 
 
 



6 
 

 
 
Bijlage 3 

Welk beleid hanteren de verschillende zorgverzekeraars?  

Zorgverzekeraar   Type Leverancier 

VGZ 
Labels die eronder vallen: 
Unive, Zekur, Bewuzt, UMC ZV, 
IZA, IZZ ZV door VGZ, SZVK, 
Zorgzaam, Besured, National 
Academic, Promovendum. 

Huidig Glargine
Abasaglar, firma 
Lilly 

Zorg en Zekerheid (AZVZ), ASR, 
Caresco, (Amersfoortse en DITZO) 
en ENO (Salland en 
ZorgDirect) hanteren hetzelfde 
preferentiebeleid 

Nieuw 
per 
januari 
2021 

NPH 
Insulatard, firma 
Novo Nordisk 

    Lispro   
Insuline Lispro; 
patronen, pennen en 
flacon, firma Sanofi 

    Aspart 
Insuline Aspart; 
patronen en pennen, 
firma Sanofi 

Zilveren Kruis 
Labels die eronder vallen: 
Interpolis, FBTO, De Friesland 

Nieuw 
per 
januari 
2021 

Glargine Lantus firma Sanofi 

    Lispro  
Humalog, firma 
Lilly 

 
Nieuw 
per april 
2021 

Aspart 

 
 
 
 
Aspart, firma 
Sanofi 
 
 
 

Menzis 
Labels die onder VGZ vallen: 
Anderzorg, PMA, Hema 

Huidig Glargine
Abasaglar, firma 
Lilly 

  

Nieuw 
per 
oktober 
2020 

Lispro 
Humalog, firma 
Lilly 
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Stap Verantwoordelijke 
Huisarts informeren welke patiënten in 
aanmerking komen voor omzetting insuline 

Apotheek 

Informeren patiënt over wijziging insuline Huisarts/POH, Internist/DVK en/of 
Apotheek 

Na overleg met patiënt, uitschrijven nieuw 
recept met aanhef: “Omzetting i.v.m. 
Preferentiebeleid” 

Huisarts/Internist 

Pen instructie    POH, DVK, Apotheek 

Terugkoppeling extra metingen patiënt           Huisarts/POH, Internist/DVK 

Aanpassing dosering      Huisarts/POH, Internist/DVK 

Controle goed gebruik pen POH/DVK/Apotheek 

   

 

    Aspart 
Novorapid, firma 
Novo Nordisk 

CZ 
Labels die onder VGZ vallen: 
CZ direct, OHRA, Nationale 
Nederlanden, JUST 

Huidig Glargine
 
Abasaglar, firma 
Lilly 

  

Nieuw 
per 
januari 
2021 

Lispro 
Humalog, firma 
Lilly 

    Aspart 
Novorapid, firma 
Novo Nordisk 

DSW     

'Apotheek beslist' 
afhankelijk van 
laagste prijs voor de 
apotheker. 
(In theorie kan dit 
elke keer wisselen.) 

ONVZ     

'Apotheek beslist' 
afhankelijk van 
laagste prijs voor de 
apotheker. 
(In theorie kan dit 
elke keer wisselen.) 


