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Omzetprotocol Biosimilars 
 

wijzigingen per 
01-01-2021 

VGZ – Zorg & Zekerheid – ENO - ASR 

December 2020 Januari 2021 

Insuline Aspart 
Novorapid Flexpen 
Novorapid penfill 

Insuline Aspart Solostar  
Insuline Aspart penfill (AllStar PRO pen) 

Insuline Isofaan 
Humuline Kwikpen 

Humuline penfill 
Insulatard Flexpen 

Insulatard penfill (NovoPen 5) 

Insuline Lispro 
Humalog Kwikpen 

Humalog penfill 
Humalog flacon 

Insuline Lispro Solostar  
Insuline Lispro penfill (AllStar PRO pen) 

Insuline Lispro flacon 

wijzigingen per 
01-01-2021 

Zilveren Kruis 

December 2020 Januari 2021 

Insuline Glargine Lantus / Abasaglar Lantus Solostar 

wijzigingen per 
01-04-2021 

Zilveren Kruis 

Maart 2021 April 2021 

Insuline Aspart 
Novorapid Flexpen 
Novorapid penfill 

Insuline Aspart Solostar  
Insuline Aspart penfill (AllStar PRO pen) 

 
1. Biosimilar preferent? 

• Ja, ga door naar stap 2 

• Nee, huidige insuline kan gecontinueerd worden 
 

2. Waar staat de patiënt onder behandeling? 

• MST / ZGT / Huisarts / POH 
o Ga door naar stap 3 

• Bij overige voorschrijvers 
o Neem contact op met desbetreffende voorschrijver 

 
3. Patiëntkenmerken 

• Bij kinderen, patiënten met eens zwangerschapswens of zwangeren 
o Huidige insuline continueren 

• Bij alle overige patiënten 
o Ga door naar stap 4 

 
4. Geef een duidelijke uitleg over de omzetting naar de biosimilar, verstuur juiste 

patiëntenbrief 

• Patiënt wil de preferente insuline niet proberen / gaat niet akkoord met de 
omzetting  

o Niet-preferente insuline komt voor eigen rekening, tenzij medische 
noodzaak conform richtlijn zorgverzekeraar. 

• Patiënt gaat akkoord met de omzetting 
o Ga door naar stap 5 

 
5. Schrijf biosimilar aan met een WMG tarief eerste terhandstelling 

• Informeer de behandelende arts over de omzetting 

• Betreft het een penfill? 
o Breng ook een nieuwe pen in conform bovenstaande tabel 
o Spuit de patiënt halve eenheden, niet alle pennen ondersteunen dit. 

Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de junior pen. 
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6. Geef de patiënt duidelijke voorlichting over de omzetting en geef – indien van 
toepassing – een duidelijke peninstructie in de spreekkamer 

• Let hierbij op de volgende aandachtspunten: 
o Het aantal eenheden blijft hetzelfde als voorheen 
o Zelfde streefwaardes aanhouden als afgesproken 
o 5 dagen na het starten met de biosimilar een 5-punts dagcurve te 

maken 
▪ Indien dagcurve afwijkt van wat patiënt gewend is, moet de 

patiënt contact opnemen met de (huis)arts, POH of 
diabetesverpleegkundige 

o Bij andere klachten, vervelende ervaringen, hypo’s of hyper is het 
dringend advies contact op te nemen met de apotheek, (huis)arts, 
POH of diabetesverpleegkundige 

o Stel de patiënt in de gelegenheid om vragen te stellen 
 

7. Maak een vervolgafspraak na 2 weken om de omzetting te evalueren, geef indien 
nodig opnieuw een instructie. 


