
 

 

Betreft: voorkeursbeleid m.b.t. Lantus 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Recentelijk heeft CZ apothekers laten weten het voorkeursbeleid omtrent insuline glargine aan te 
passen. In 2019 wees CZ in plaats van Lantus de biosimilar Abasaglar aan. Onder andere naar 
aanleiding van deze aanwijzing zijn er regionaal door apothekers, (kader)huisartsen en internisten 
afspraken gemaakt over de omzetting, begeleiding, extra monitoring en zorg bij ontregeling.  
Deze afspraken zijn nodig geweest, maar heeft tegelijkertijd veel extra tijd gevraagd van alle 
zorgverleners in de keten.  
Nu komt het bericht tot ons dat CZ na 2 jaar i.p.v. Abasaglar, opnieuw Lantus aanwijst als 
voorkeursgeneesmiddel. Middels deze brief verzoeken wij u dit beleid te heroverwegen. 
 
Wisseling 
Het wisselen van insuline gaat gepaard met ongemak en stress voor de gebruiker. Naast mogelijke 
ontregeling betekent dit voor de patiënt dat hij/zij de eerste dagen vaker zijn bloedsuiker zal 
moeten controleren. Daarnaast heeft een switch een negatieve impact op therapietrouw en 
vertrouwen in het geneesmiddel.  
Patiënten zijn afhankelijk van insuline en de praktijk van de afgelopen 2 jaar leert dat patiënten 
behoorlijk ontregelt kunnen raken van een wisseling met de nodige aanvullende zorg van dien.  
 
Besparing 
De gesuggereerde besparing in het voordeel van Lantus als voorkeursmiddel is niet transparant. 
Bovendien zijn daar de extra zorgkosten die het wisselen van insuline met zich meebrengen niet in 
meegenomen. Denk daarbij aan de extra consulten van huisartsen, praktijkondersteuners, 
apothekers en diabetesverpleegkundigen. Én de extra tijd die het kost om de bloedsuiker weer bij 
te stellen als dit nodig is.  
Als zorgverleners in Twente hechten wij waarde aan doelmatige zorg. Maar de inzet die gevraagd 
wordt, moet wel proportioneel zijn t.o.v. wat het oplevert. Het is ons inziens bovendien niet 
passend om, in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt en toenemende druk op de zorg, opnieuw 
een beroep te doen op zorgverleners die nu al worstelen om de basiszorg rond te krijgen.   
 
Namens de HuisartsenZorg Twente (HZT), Twentse Apothekers Organisatie (TAO-UA), het 
Medisch Spectrum Twente (MST) en de ZiekenhuisGroep Twente (ZGT) verzoeken wij u met klem 
op om dit beleid te herzien. Wij onderschrijven doelmatig voorschrijven en afleveren, maar zijn van 
mening dat dergelijk zig-zag beleid niet wenselijk is vanuit zowel het perspectief van de patiënt als 
zorgverlener. Met het oog op eerder genoemde bezwaren zijn wij van mening dat de prijs van het 
geneesmiddel een rol mag spelen, maar niet doorslaggevend mag zijn.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bestuur TAO-UA 
HZT 
Internisten MST/ZGT 


