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Dezelfde insuline, lagere
kosten
U gebruikt insuline omdat u diabetes
heeft. Deze insuline wordt door
meerdere fabrikanten gemaakt. In deze
producten zit dezelfde soort insuline
met dezelfde kwaliteit. Uw zorgverzekeraar vergoedt alleen nog maar
de insuline van één van deze
fabrikanten. Andere producten met
dezelfde insuline vergoedt uw zorgverzekeraar meestal niet.
Een voorbeeld
U krijgt een recept voor insuline. Op
het recept staat de naam van de
insuline, de gewenste sterkte en hoe u
de insuline gebruikt. Bijvoorbeeld met
een voorgevulde pen of een patroon.
De apotheker kan bij het afleveren
kiezen uit twee vergelijkbare
producten. Het referentiemedicijn en
een versie van een ander merk.

Het referentiemedicijn
Het referentiemedicijn was het eerste
product met deze insuline. Als een
fabrikant een nieuwe insuline op de
markt brengt, mogen andere
fabrikanten deze insuline een aantal
jaar niet namaken en verkopen. Deze
bescherming noemen we een patent.
Hierdoor kan de fabrikant het geld
terugverdienen dat nodig was om de
insuline te ontwikkelen.
Het medicijn van een ander merk
Als een insuline een aantal jaar op de
markt is, mogen andere fabrikanten
een vergelijkbare insuline maken en
verkopen. Deze insulines werken hetzelfde en zijn net zo goed en veilig. Ze
hebben alleen een andere merknaam
en verpakking. Deze insulines van
andere merken noemen we ook wel
biosimilars.
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Wat merkt u van de
overstap naar een
andere insuline?

Werkt de pen
hetzelfde?

Uw zorgverzekeraar kan beslissen om
alleen nog de insuline van een ander
merk te vergoeden. Dan moet u overstappen naar het andere merk. U krijgt
hierbij hulp van uw apotheker en uw
diabetes-behandelaar. Bij de meeste
mensen gaat dit zonder problemen.
De insuline van het andere merk is
namelijk vergelijkbaar met het
referentiemedicijn.

De pen van de insuline van een ander
merk kan net iets anders werken dan u
gewend bent. U krijgt daarom een
gebruiksaanwijzing over de nieuwe
pen. En uitleg van uw apotheker of
diabetes-behandelaar. Heeft u toch
nog vragen? Dan mag u natuurlijk altijd
contact met hen opnemen.

Let op!
• Het is belangrijk dat u in de eerste
twee weken extra goed oplet of u
klachten krijgt.
• Misschien moet u vaker de waarden
van uw bloedglucose bijhouden.
• Merkt u dat de verandering toch
invloed heeft op uw diabetes? Neem
dan contact op met uw diabetesbehandelaar.
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Gaat u ook voor
betaalbare zorg?
Zorgverzekeraars proberen de zorgkosten voor elke Nederlander betaalbaar te houden. Hiervoor maken ze
afspraken met fabrikanten over de prijs
van medicijnen. En dus ook over de
prijs van insulines. Hoe werkt dit?

• De zorgverzekeraar vergoedt nog
maar één van de producten met
dezelfde insuline.
• Met de fabrikant maakt de zorgverzekeraar afspraken om ervoor te
zorgen dat er altijd genoeg voorraad
is van deze insuline.
• De zorgverzekeraar krijgt van de
fabrikant korting op de prijs. Deze
korting is geheim. Het zorgt wel
voor lagere kosten in de zorg.
• Door deze afspraken heeft de zorgverzekeraar minder kosten. Hierdoor
gaan de kosten van uw zorgpremie
minder hard omhoog. En de zorgverzekeraar houdt meer geld over
voor andere dure behandelingen.
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Vergoedt de zorgverzekeraar uw insuline?
Insuline hoort bij het basispakket van
elke zorgverzekering. Maar er zijn meer
producten met dezelfde insuline. Uw
zorgverzekeraar bepaalt welk product
u vergoed krijgt. Kiest u voor een
ander product met dezelfde insuline?
Dan vergoedt de zorgverzekeraar dit
product meestal niet.
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Eigen risico
Vraag bij uw zorgverzekeraar na of de
kosten voor uw insuline onder uw
eigen risico vallen:
• Bij sommige zorgverzekeringen
hoort insuline bij het eigen risico.
Ook het merk dat de zorgverzekeraar heeft gekozen. Dan
moet u (een deel) zelf betalen, tot u
uw eigen risico gebruikt hebt.
• Bij een aantal zorgverzekeraars
hoort het merk dat de verzekeraar
heeft gekozen niet bij uw eigen
risico. U hoeft de kosten van deze
insulines dus niet zelf te betalen.
Ook niet als u uw eigen risico nog
niet gebruikt hebt of nog niet
helemaal.

Geneesmiddelpaspoort
U gaat een insuline met een
andere merknaam gebruiken.
Is deze naam lastig te
onthouden? Vraag dan aan
uw apotheek om een gratis
geneesmiddelenpaspoort.
Dit is ook handig als u naar het
ziekenhuis of naar het buitenland gaat. U heeft dan een
overzicht van al uw medicijnen
bij elkaar.

Meer informatie
• Voor vragen over uw insuline kunt u
terecht bij uw apotheker of
diabetes-behandelaar.
• Meer informatie over insulines kunt u
ook vinden op www.apotheek.nl of
www.thuisarts.nl.
• Wilt u uw ervaring over insulines
delen met andere diabetespatiënten? Dit kan op
www.meldpuntmedicijnen.nl.
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