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Patiënten brief: Omzetting insuline aspart of insuline lispro van Sanofi 
 
          Plaats, datum 
  
Geachte heer, mevrouw, 
  
Vandaag heeft u een insuline meegekregen met een andere naam dan u gewend bent. Uw diabetes-
behandelaar of apotheker heeft u hier ook al over geïnformeerd. De werking van de insuline blijft hetzelfde. 
Daarover hoeft u zich geen zorgen te maken. In deze brief geven we hier meer uitleg over.  
 
Waarom krijgt u een insuline met een andere naam? 
De insuline die u gebruikt, wordt door meerdere fabrikanten gemaakt. Uw zorgverzekeraar vergoedt alleen nog 
maar de insuline van één van deze fabrikanten. Met deze fabrikant heeft uw zorgverzekeraar afspraken 
gemaakt over de prijs. Dit is nodig om de kosten van de zorg betaalbaar te houden. De insuline van andere 
fabrikanten vergoedt de zorgverzekeraar meestal niet. Daarom krijgt u nu de insuline van de fabrikant 
waarmee uw zorgverzekeraar prijsafspraken heeft gemaakt. 
 
Werkt deze insuline hetzelfde als uw vorige insuline? 
U heeft nu insuline van een andere fabrikant gekregen, maar met dezelfde werkzame stof (biosimilar). Deze 
insuline werkt hetzelfde en is net zo goed en veilig. Hij heeft alleen een andere naam en verpakking. Als een 
insuline een aantal jaar op de markt is, mogen andere fabrikanten een vergelijkbare insuline namaken en 
verkopen.  
 
Werkt de nieuwe pen hetzelfde als uw oude pen? 
De nieuwe pen kan net iets anders werken dan u gewend bent. De apothekersassistent heeft u daarom uitleg 
gegeven over het gebruik van de nieuwe pen. Ook heeft u een uitgebreide gebruikshandleiding van de nieuwe 
pen meegekregen. Daarnaast kunt u ook de handleiding Solostar pen inzien. Heeft u thuis toch nog vragen? 
Dan mag u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 
 
Hebt u de juiste de juiste insulinepennaalden? 
Dit wil zeggen universele naaldjes die passen op elke pen bijvoorbeeld BD of Ypsomed. Wanneer u deze niet in 
uw bezit heeft, kunt u contact opnemen met uw apotheek. 
 
Wat merkt u van de overstap naar deze insuline? 
Wij verwachten dat u niets merkt van de verandering. In de nieuwe verpakking zit namelijk dezelfde insuline als 
u eerst kreeg. Hoewel we geen problemen verwachten, is het verstandig om de eerste 2 dagen uw 
glucosewaarden extra te controleren. Bij vragen of problemen met het gebruik van de pen, kunt u contact 
opnemen met uw apotheek. Bij afwijkende waarden van uw glucose, kunt u contact opnemen met uw 
diabetesbehandelaar (huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige of medisch specialist). 
 
Op welke wijze wordt u omgezet: 
Vanaf X zet uw apotheek u over naar insuline aspart/insuline lispro van Sanofi, op het moment dat uw insuline 
van de vorige fabrikant op is. Komt u na X uw insuline halen bij de apotheek, dan krijgt u vanaf die datum 
insuline aspart/insuline lispro van Sanofi mee.  

Bij wie kunt u terecht voor vragen? 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact op met uw apotheek.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van apotheek…………………… 

http://products.sanofi.nl/instructiefolder_solostar.pdf

