Sinds kort is het mogelijk om vanuit de basisverzekering aan een bepaalde
patiëntengroep de afslankmiddelen Saxenda® en Mysimba® voor te schrijven. In dit
overzicht staan de voorwaarden op een rij waar patiënt aan moet voldoen om in
aanmerking te kunnen komen voor de vergoeding.
De afslankmedicijnen Saxenda® (Liraglutide) en Mysimba® (naltrexon icm bupropion)
worden respectievelijk vanaf 1 juli en 1 augustus vergoed vanuit het basispakket.
Absolute voorwaarde hierbij is dat er eerst is deelgenomen aan een erkende GLI en dat
deze na één jaar deelname niet succesvol is gebleken.

Saxenda®
Wanneer kan er met Saxenda® (Liraglutide) worden gestart?
Wanneer er is gestart met een erkende GLI behandeling en deze na één jaar deelnemen
niet succesvol is gebleken.

Wanneer heeft patiënt recht op vergoeding van Saxenda®?
•
•

18+ en géén diabetes type 2.
Bij deelname aan een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie
(GLI), zonder diabetes mellitus type 2 en die (nog) niet in aanmerking komen voor
metabole chirurgie met:
- BMI ≥35 kg/m2 in combinatie met een co-morbiditeit (hart- en vaatziekte,
slaapapneu en/of artrose)
- óf - BMI ≥40 kg/m2

De behandeling dient te worden gestaakt indien na drie maanden gebruik van de
onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen.

Wanneer stopt de vergoeding van Saxenda®?
•

•

Als na drie maanden gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke
gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen. (Dit is ongeveer 16 weken na
starten met Saxenda®).
Na voortijdig stoppen aan het GLI-programma of bij onrechtmatig afwezig zijn of
bij onvoldoende inzet.

De artsenverklaring, apotheekinstructie (ZN-formulieren) en aanvullende informatie
over Saxenda® vindt u hier op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Toelichting
Het middel Saxenda® kost ongeveer tussen de € 2.500,- en € 3.000,- per jaar. Zoals het er
nu naar uitziet moet het middel chronisch gebruikt worden, dus dit moet ook goed
toegelicht worden bij de patiënt.

Mysimba®
Wanneer kan er met Mysimba® (naltrexon icm bupropion) worden gestart?
Wanneer er is gestart met een erkende GLI behandeling en deze na één jaar deelnemen
niet succesvol is gebleken.

Wanneer heeft patiënt recht op vergoeding van Mysimba®?
• BMI ≥30 kg/m2 of
• BMI 27 kg/m2 tot 30 kg/m2 in combinatie met een comorbiditeit ((risicofactoren
voor) hart- en vaatziekte, diabetes mellitus type 2, slaapapneu en/of artrose).
De behandeling moet worden gestaakt als na vier maanden gebruik het aanvankelijke
gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen.
Meer informatie over Mysimba® vindt u hier.

