
Doelmatig insulinegebruik 1e lijn



Achtergrond

Aanleiding project Doelmatig insulinegebruik in de 1e lijn was aangetoonde 

ondoelmatigheid op de volgende punten: 

• Bij nieuwe patiënten schrijven artsen vaker de duurdere langwerkende 

insulines voor in plaats van het goedkopere voorkeursmiddel NPH-insuline.

• Als langwerkend insuline in aanmerking komt, schrijven artsen 

beperkt biosimilars voor.

• Als langwerkend insuline in aanmerking komt, schrijven artsen vaker nieuwe 

(en duurdere) insulines voor.

Per 1 januari 2021 preferentiebeleid op kortwerkende insulines door komst 

biosimilars



Doelstelling en planning

Doelstelling: stimuleren van rationeel voorschrijven insulines in de 1e lijn

Project in fases

Fase activiteiten periode

1 nulmeting, voorbereiding en inventarisatie van de 
huidige praktijk

Q2 en Q3 2020

2 Ontwikkeling toolbox Q3 en Q4 2020

3 Uitrol toolbox Q1, Q2 en Q3 2021

4 effectmeting Q4 2021



Toolbox Doelmatig insulinegebruik

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/toolbox/resultaat

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/toolbox/resultaat


Samenwerkingsafspraken – FTO-module

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/informatiepagina/4561/fto-materiaal

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/informatiepagina/4561/fto-materiaal


Overzichtskaart insulines

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/informatiepagina/4562/materiaal-voor-(het-gesprek-met)-de-patient

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/informatiepagina/4562/materiaal-voor-(het-gesprek-met)-de-patient


Preferentiebeleid per zorgverzekeraar (V&VN)

https://www.venvn.nl/afdelingen/diabeteszorg/nieuws/preferentiebeleid-insuline-biosimilar/

https://www.venvn.nl/afdelingen/diabeteszorg/nieuws/preferentiebeleid-insuline-biosimilar/


Het gesprek met de patiënt in de praktijk

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/informatiepagina/4562/materiaal-voor-(het-gesprek-met)-de-patient

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/informatiepagina/4562/materiaal-voor-(het-gesprek-met)-de-patient


Patiëntenfolder

Bestel nu de folder nog gratis
https://www.medicijngebruik.nl/patient/folder/4556/patientenfolder-dezelfde-insuline-lagere-kosten

https://www.medicijngebruik.nl/patient/folder/4556/patientenfolder-dezelfde-insuline-lagere-kosten


Resultaten 

Omzettingen kortwerkende insulines Q1 en Q2 2021:

• 43.800 patiënten gestart met biosimilar lispro Sanofi® of biosimilar aspart

Sanofi®

• ruim 30.000 omzettingen van referentiegeneesmiddel naar biosimilar

Project heeft bijgedragen aan zorgvuldige omzetting en begeleiding.

Aandachtspunten:

• Samenwerkingsafspraken conform NDF-aandachtspunten

• Kwetsbare patiënten

• Duidelijke instructie patiënt

• Afstemming tussen eerste en tweede lijn 



Gebruik materialen

Unieke paginaweergaven

Projectpagina Doelmatig insulinegebruik 1e lijn 2.512

Toolbox algemeen
257

Onderdeel Kennis en scholing
501

Onderdeel Materiaal voor (het gesprek met) de 

patiënt
1.637

Onderdeel FTO-materiaal
640

Onderdeel Meer weten? 
129

Terugkijken webinar
186



Gebruik materialen (2)
Unieke downloads (of 

bestellingen)

Kennis en scholing

E-learning Biosimilars in de 1e lijn 317

Infographic Voorkeursbeleid insulines 38

PowerPointpresentatie Biosimilar insulines 9

Themajournaal Biosimilar insulines 910

Materiaal voor (het gesprek met) de patiënt

Patiëntfolder Dezelfde insuline, lagere kosten (online versie) 30

Patiëntfolder Dezelfde insuline, lagere kosten (gedrukte versie) 1900

Praatkaarten Omzetten insulines 49

Overzichtskaart Insulines 35

Voorbeeldpatiëntbrief Omzetten insulines 24

FTO-materiaal

FTO-module Doelmatig insulinegebruik 97*

FTO-presentatie Doelmatig insulinegebruik 91*

Checklist Taken en verantwoordelijkheden omzetten insulines (2021) 14

Overige

Webinar Biosimilar insulines: zorg voor jouw patiënt
131 aanmeldingen, 89 deelnemers



Waardering toolbox

• Vragenlijst verstuurd naar:

• zorgverleners die behoeftepeiling hebben ingevuld (N=129)

• contactpersonen FTO- of zorggroep (N=22)

• deelnemers webinar Biosimilar insulines: zorg voor jouw patiënt (N=79)

• stakeholders NDF en zorgverzekeraars (N=4).

• 47 respondenten hebben vragenlijst volledig ingevuld

• Waardering toolbox

• rapportcijfer 7,8

• duidelijke informatie en compleet



Vragen?


