
 

Wijzigingen nav preferentiebeleid DPI 
 
In 2021 geldt een aantal wijzigingen in het preferentiebeleid van longmedicatie. Het komt erop neer dat 
sommige middelen niet meer worden vergoed en dat patiënten moeten overstappen op een ander device. 
De opties daarin zijn:   

 kiezen voor het preferente middel dat verzekeraar aanwijst 

 kiezen voor een device wat past bij de patiënt en voorlopig niet zal wisselen (is de bedoeling) 
 

Om te voorkomen dat patiënten nu of in de nabije toekomst ongeschikte devices krijgen, is er een stappen-
plan bedacht, zodat de apotheek in samenwerking met huisarts & POH deze omzetting met zo min mogelijk 
moeite kan doorvoeren. 
 
Tiotropium poederinhalator (Spiriva handihaler & Tiotrus Zonda) en Seretide discus ZIJN NIET PREFERENT. 
Patiënten die deze devices gebruiken moeten worden omgezet naar een ander device. Bij VGZ geldt dat 
herhaalreceptuur in 2021 (<6mnd) Symbicort en Duoresp worden vergoed. In 2022 gaat dit er (hoogstwaar-
schijnlijk) af. 
 

Wat betekent dit nu? 
De patiënt moet een ander device gaan gebruiken. Vaak heeft een ander device een andere  
manier van inhaleren. Omdat door verschillende zorgverzekeraars verschillende vervangende devices wor-
den voorgesteld die minder patiëntvriendelijk zijn, en daardoor de kans op meditatiefouten groter wordt, is 
het van belang om patiënten niet zonder overleg om te zetten op preferent. We moeten samen kijken welk 
device het beste bij de patiënt past, er moeten meerdere inhalatie-instructies plaatsvinden en een controle 
van de werking/eventuele bijwerkingen. 
 

Praktisch 
Tiotropium (preferentiebeleid ZK/CZ) 

 apotheek stuurt praktijk een lijst met gebruikers van tiotropium met losse capsules 

 POH controleert of 1teugmethode nog steeds meest geschikt is 

  zo ja  Spiriva Respimat 

  zo nee  kies voor aerosol met voorzetkamer 
 
Er is een verschil tussen Seretide-gebruik bij astma en COPD. Bij astma is het van belang dat  
patiënten een ICS blijven gebruiken. Volgens de nieuwe standaard is het van belang om de keuze voor 
ICS/Formoterol af te wegen. Bij COPD dient het ICS-gebruik geëvalueerd te worden, o.b.v. longaanvalfre-
quentie. 
 
Seretide bij COPD (VGZ/Menzis per 1-1. ZK/CZ per 1-4) 

 apotheek stuurt lijst met seretide-gebruikers naar praktijk 

 oproep naar betreffende pt om contact op te nemen met POH 

 Check of ICS nog geïndiceerd is 

   zo ja  omzetting formoterol/beclometason (Foster) 

   zo nee  omzetting volgens Nijmeegs longformularium COPD 
 
Seretide bij astma (VGZ/Menzis 1-1. ZK/CZ per 1-4) 

 apotheek stuurt lijst met seretide-gebruikers naar praktijk 

 oproep naar betreffende pt om contact op te nemen met POH 

 welk device is geschikt aan de hand van inhalatietechniek en stabiliteit van astma: 
    Foster Nexthaler. 
                                  LET OP Symbicort turbuhaler en Duoresp vergoedt VGZ in 2021 alleen  
                                  nog als het herhaalrecepten zijn <6mnd geleden voor het laatst herhaald.  
       Nieuwe patiënten kun je hier dus niet opzetten. 



 
 
Nieuwe patiënten die budesonide/formoterol voorgeschreven krijgen en bij VGZ verzekerd zijn, ‘moeten’ 
starten met Bufoler easyhaler. Dit device staat niet in het longformularium, vanwege een kritieke fout als er 
niet geschud wordt voor gebruik. Bovendien heeft deze lijn geen SABA, mocht dit extra nodig zijn, dan 
heeft patiënt 2 DPI-devices waarbij de ene moet worden geschud en de ander niet… Ook hier heeft het de 
voorkeur om samen met de patiënt te kijken of er gekozen wordt voor preferent, of volgens longformula-
rium om te zetten in Formoterol/beclometason (Foster). 
 

Concluderend 
Het omzetten van medicatie kost extra tijd. Dit kan zeker winst opleveren bij onnodig ICS-gebruik bij COPD 
patiënten, maar ook onrust bij stabiele astmapatiënten. Er is landelijk en regionaal moeite gedaan om ge-
sprekken over preferentiebeleid te voeren met verzekeraars, maar helaas is dit beleid ons opgedrongen. De 
voorkeur van de longartsen bij een combipreparaat ligt bij Foster of een Symbicort dosisaerosol. Vrijwel alle 
2e lijn patiënten met triotropium staan al op Spiriva Respimat. Dus alle herhaalrecepten spiriva/tiotrus blij-
ven vergoed in 2021, alle nieuwe patiënten starten met Respimat volgens formularium. 
 
Na goed overleg met de patiënt keuze gevallen op omzetten volgens Formularium? 
 
Seretide   Foster Next 1e keus Symbicort 2e keus  Eigen keuze1 
Seretide diskus 500/50  Foster Next 100/6 Symbicort dosisaerosol  buiten formularium 
2dd1 IH    2dd2 IH   met voorzetkamer#  
 
Seretide diskus 250/50  Foster Next 100/6 “    
2dd1IH    2dd2IH       
 
Seretide diskus 100/50  Foster Next 100/6 “    
2dd1IH    2dd1IH      
 

 
# LET OP:  
DIT IS EEN AEROSOL, inname met voorzetkamer, dus geen droogpoeder, want Turbuhaler wordt door VGZ 
niet vergoed.  
 
 
 
Spiriva    Spiriva Respimat  Eklira    
Spiriva 18ug/Tiotrus 10ug Spiriva Respimat 2,5ug  Eklira genuar 322ug  
1dd1IH    1dd2IH   2dd1IH   
 
 
Symbicort    Foster Next 
 
 
 

                                                 
1 Als een device keuze valt buiten het “Nijmeegs formularium” om. 


