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HEVO Consult (Stichting Terugbetalingsregelingen) wil u met deze brief informeren over een 
uitbreiding van de terugbetalingsregeling voor empagliflozine. 

Het gebruik van empagliflozine wordt op dit moment wél vergoed in combinatie met 
metformine of in combinatie met metformine en een SU-derivaat, maar niet in combinatie 
met insuline. 

Boehringer Ingelheim heeft besloten om de kosten van het gebruik van Jardiance®/
Synjardy® in combinatie met insuline volledig terug te betalen.

Voorwaarden 

•	De terugbetalingsregeling van Jardiance®/Synjardy® geldt voor patiënten die insuline 
 gebruiken.

•	Deze regeling geldt vanaf 15 juli 2019 voor patiënten die nog niet eerder gebruik maakte
 van de terugbetalingsregeling.

•	Voor patiënten die reeds gebruik maakten van de bestaande terugbetalingsregeling wordt 
 de regeling gecontinueerd.

Achtergrond

Op dit moment wordt er een nieuwe aanvraag voorbereid voor reguliere GVS-vergoeding 
van SGLT2-remmers voor patiënten met diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Dit zou 
betekenen dat bij een positieve afwikkeling van deze aanvraag SGLT2-remmers ook vergoed 
zouden zijn bij diabetes type 2 patiënten met hart- en vaatziekten in combinatie met 
insuline.
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Echter, er bestaat dan een bepaalde groep van patiënten die nog steeds verstoken zou blijven 
van vergoeding, namelijk de patiënten met diabetes type 2 die geen hart- en vaatziekte 
hebben, maar wel behandeld worden met insuline. 

De merkwaardige situatie zou zich dan voordoen dat patiënten die voor het eerst insuline 
voorgeschreven krijgen of daar al mee behandeld worden, niet langer of niet een SGLT2-
remmer zouden kunnen gebruiken, althans niet vergoed, terwijl ze daarvan wel baat 
zouden hebben.

Gezien deze situatie (de ontwikkelingen in het veld en de bestaande medische behoefte) 
heeft Boehringer Ingelheim besloten om, mede in afwachting van reguliere vergoeding, het 
gebruik van Jardiance®/Synjardy® in combinatie met insuline voor de patiënten volledig te 
vergoeden. Boehringer Ingelheim komt de patiënt hierin tegemoet door de volledige kosten 
terug te betalen.
 

Einddatum

•	Mocht reguliere vergoeding uitblijven, dan zal de terugbetaalregeling voor patiënten die
 op dat moment van de terugbetaalregeling gebruik maken, nog 24 maanden doorlopen.  

Werkwijze voor de terugbetaling:

1) U vult, eenmalig per patiënt, de artsenverklaring in. Een voorbeeld vindt u bijgevoegd bij  
 deze brief. 
 U kunt de artsenverklaring ook downloaden op: www.hevoconsult.nl/terugbetalingsregeling

2) De artsenverklaring geeft u, tezamen met het recept, mee aan de patiënt.
 
Let op! Zonder artsenverklaring kan de apotheek of de patiënt het bedrag niet terugbetaald 
krijgen.

Indien u, naar aanleiding van deze brief, nog vragen heeft kunt u ons bereiken op het
telefoonnummer 0183 - 624090. Voor meer informatie kunt u ook de website raadplegen:
www.hevoconsult.nl/terugbetalingsregeling

Met vriendelijke groeten, 

HEVO Consult

PC-NL-100867



Alleen noodzakelijk voor patiënten met diabetes type 2 die insuline gebruiken.

PATIËNTGEGEVENS

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoon

Geboortedatum

ARTSGEGEVENS

Naam arts

AGB-code arts

Instelling

Specialisme

Telefoonnummer

Handtekening arts

ruimte voor uw stempel

Criteria In te vullen door voorschrijvend arts:

 Patiënt gebruikt insuline voor de indicatie diabetes mellitus type 2 

Datum

ARTSENVERKLARING 

Jardiance®/Synjardy®

BIJ DIABETES TYPE 2 I.C.M. INSULINE

Deze verklaring is naar waarheid ingevuld:
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