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PRODUCT MERKNAAM/STOFNAAM BF-ATTEST  

Metformine 

o Glucophage  

o Metformax  

o Metformine (Mylan, 

Teva, Sandoz) 

NVT 

DDP4 inhibitoren 

o Galvus   

o Januvia  

o Onglyza    

o Trajenta 

o Vipidia  

De patiënt wordt onvoldoende gecontroleerd door een ander oraal hypoglycemiërend geneesmiddel in de 
maximale gebruikelijke dosering of een basaal insuline (NPH of glargine) al dan niet in associatie met een oraal 
hypoglycemiërend geneesmiddel in de maximale gebruikelijke dosering. 

 

En 

 

Deze behandeling was onvoldoende om het HbA1c gehalte onder het aanbevolen gehalte volgens de Belgische 
richtlijnen te brengen (< 53 mmol/mol (of < 7,0 %) HbA1c en het HbA1c gehalte van de patiënt is ≤ 9,0% . 

 

Niet gelijktijdig vergoeden van een specialiteit op basis van een gliptine met een glitazone, insulines andere dan de 
basale insulines (NPH of glargine), een incretinomimeticum, een ander gliptine of een gliflozine. 

 

Een eventuele vergoeding in monotherapie, enkel voor patiënten met nierinsufficiëntie KDOQI-classificatie stadium 
3 of 4 of 5, aangetoond door een glomerulaire filtratiesnelheid < 50 ml/min/1,73 m².  
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Combinatiepreparaten 

o Eucreas 

o Janumet 

o Komboglyze 

o Jentadueto 

o Vipdomet  

Bij de start van de behandeling vertoont de patiënt een HbA1c ≥ 7,0 % en ≤ 9,0 %. 

 

Of 

 

de patiënt is stabiel (HbA1c ≤ 7,0 %) door een losse associatie met een terugbetaalbaar gliptine 

 

Niet gelijktijdig vergoeden van een specialiteit op basis van een gliptine met een 

glitazone, insulines andere dan de basale insulines (NPH of glargine), een incretinemimeticum, een ander gliptine of 
een gliflozine. 

o Vokanamet 

GFR > 60  

Ten minste 6 maanden voorafgaand behandeling van Invokana in associatie met  

o metformine 
o een hypoglycemiërend sulfamide of repaglinide,  
o een associatie van metformine en een hypoglycemiërend sulfamide of repaglinide  
o een associatie van een basaal insuline met ten minste één oraal antidiabeticum 

 

(HbA1c)  ≤  7,5%  OF  een  daling  van  HbA1c  ≥  0,5  %  samen  met  een  daling  van  het  lichaamsgewicht  van  de  
patiënt 
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Sulfonylurea 

Glimepiride:  

o Amarylle 

o Glimepiride (EG, 

Sandoz) 

Glibenclamide: 

o Euglucon  

o Daonil 

Glicalzide:  

o Gliclazide (Mylan, 

Sandoz)  

o Uni Diamicron 

o Uni Gliclazide EG 

Glipizide: 

o Minidiab 

o Glibenese 

Gliquidon: 

o Glurenorm 

NVT 

Gliniden 

o Novonorm 

o Repaglinide (EG, 

Sandoz)  

NVT 

Thiazolidinedione 

(Glitazonen)  
o Actos De endocrinologen uit Zuid-West-Vlaanderen raden dit product af.  
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SGLT 2 inhibitoren 

o Invokana  

o Jardiance 

o Forxiga 

Onvoldoende controle na minstens 3 maanden behandeling met: 

o metformine,  
o sulfonylureum bij metformineintollerantie,  
o associatie metformine/sulfonylureum 
o associatie metformine/repaglinide 
o associatie metformine:glitazone   

Onvoldoende controle na minstens 6 maanden behandeling met insuline  

 

GFR > 60  

Behandeling in associatie met: 

o metformine 
o een hypoglycemiërend sulfamide of repaglinide,  
o een associatie van metformine en een hypoglycemiërend sulfamide of repaglinide  
o een associatie van een basaal insuline met ten minste één oraal antidiabeticum 

GLP1 receptoren 

(Incretinemimetica) 

o Victoza (1/dag) 

o Bydureon  (1/week) 

Tritherapie bestaande uit metformine + een hypoglycemiërend sulfamide + GLP1 receptor   

HbA1c >7.5% 

o Lyxumia (1/dag) 

o Eperzan (1/week) 

o Byetta (2/dag) 

Tritherapie bestaande uit metformine + een hypoglycemiërend sulfamide + GLP1 receptor  

 

OF  

 

Therapie bestaande uit basale insuline + GLP1 receptor  (+ orale antidiabetica) 

HbA1c >7.5% 
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Insuline 

Insulines met 
intermediaire 
werkingsduur 

• Humuline NPH 

• Insulatard 

• Insuman Basal 

NVT 

Langwerkende 
insuline-analogen  

• Lantus  

• Abasaglar 

• Toujeo 

• Levemir (conventie) 

In combinatie met orale antidiabetica: in één injectie per dag. Ofwel voor patiënten met HbA1c > 7,5% onder de 
combinatie orale antidiabetica met één maal per dag toegediend NPH of menginsulines. 

 

Voor patiënten die een ernstige hypoglycemie (nood aan hulp door derden) hebben meegemaakt onder de 
combinatie orale antidiabetica met één maal per dag toegediend NPH of menginsulines. 

 

Geassocieerd met één injectie per dag van een snelwerkende insuline: voor patiënten met onder de combinatie van 
orale antidiabetica en één maal per dag toegediend Lantus® tenminste gedurende 6 maanden een  

HbA1c > 7,5%, en die opgenomen zijn in het diabeteszorgtraject of groep 3 van de diabetesconventie. 

Combinaties met een 
ultrasnelwerkende 
insuline-analoog      

• Novo Mix  

• Humalog Mix 
Patiënt lijdt aan diabetes type 2 met een waarde van HbA1c > 7,5% onder een behandeling met orale antidiabetica 
en/of insuline. 

Snelwerkende 
insulines 

• Actrapid  

• Humuline Regular  

• Insuman Rapid 

NVT 

 

Ultrasnelwerkende 
insuline-analogen      

• Apidra     

• NovoRapid       

• Humalog 

Ten minste 3 insulinetoedieningen per 12u of gebruikt een insulinepomp en voert 4 glycemiemetingen per dag uit 
met een minimum van 120 glycemiemetingen per maand  

 

OF 4 dagcurven per week met een minimum van 60 glycemiemetingen per maand. 

 


