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Den Haag, 2 februari 2021 
 
Betreft: Preferentie op budesonide-formoterol droogpoederinhalatoren 
 
Geachte [naam dokter],  
 
Vanaf 1 januari 2021 voert zorgverzekeraar VGZ preferentiebeleid op de combinatie budesonide-
formoterol in droogpoederinhalatoren. Dit geldt ook voor Symbicort Turbuhaler® en daarom informeren wij 
u graag over de implicaties van dit VGZ beleid. Dat doen wij omdat we vinden dat de keuze voor ons 
product bij de behandelaar moet liggen. De behandelaar maakt ook op het inhalatiedevice een 
patiëntgerichte keuze. 
 
Patiënten die al Symbicort gebruiken, kunnen dat blijven doen 
Het VGZ preferentiebeleid geldt alleen voor nieuwe patiënten. Mensen die als “nieuwe patiënt” Symbicort 
Turbuhaler voorgeschreven krijgen en die verzekerd zijn bij VGZ, krijgen een andere budesonide-
formoterol combinatie afgeleverd. VGZ omschrijft nieuwe patiënten als “Patiënten die in de afgelopen 
6 maanden geen recept voor budesonide-formoterol inhalatie-medicatie in een droogpoederinhalator 
hebben gekregen.”1  

Het is van belang bij aflevering goed op te letten of het om een nieuwe of bestaande patiënt gaat. Niet 
alle apotheek informatiesystemen laten namelijk vanzelf zien of een patiënt nieuw is of dat hij/zij al eerder 
Symbicort heeft gekregen. Patiënten die al Symbicort gebruiken, kunnen dat blijven doen.  

VGZ is op dit moment de enige zorgverzekeraar die preferentiebeleid voert op budesonide-formoterol 
droogpoederinhalatoren. Dit preferentiebeleid heeft dus geen enkele consequentie voor gebruikers van 
budesonide-formoterol die verzekerd zijn bij een andere zorgverzekeraar.  
 
Bezwaar  
Omdat een duidelijk onderscheid tussen nieuwe en bestaande gebruikers in veel gevallen niet haalbaar 
is, bestaat het risico dat VGZ-patiënten onbedoeld en onterecht met substitutie te maken krijgen. De Long 
Alliantie Nederland (LAN) is niet principieel tegen preferentiebeleid, mits het op zorgvuldige wijze 
ingevoerd kan worden. Echter, in dit geval hebben de LAN en verschillende beroepsorganisaties bezwaar 
gemaakt tegen de preferentietoewijzing, vanwege zorgen over mogelijke consequenties van het wisselen 
van inhalatiemedicatie voor de gezondheid en kwaliteit van leven van longpatiënten.  

Doordat nadruk wordt gelegd op de werkzame stoffen en het inhalatiedevice niet gezien wordt als 
integraal onderdeel van de behandeling, wordt een belangrijk onderdeel van de therapie niet 
meegewogen in de behandelbeslissing. Dit heeft ook effect op implementatie van regionale formularia. 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

Mocht u meer willen weten over eerder vanuit de LAN opgestelde kaders met betrekking tot 
inhalatiemedicatie dan kunt u het LAN rapport ‘Goed Gebruik Inhalatiemedicatie’2 en het ‘Landelijk Kader 
Regionale Formularia Inhalatiemedicatie’3 hierop naslaan.  

 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met uw contactpersoon van AstraZeneca. 
 
Met vriendelijke groet,  
AstraZeneca BV   

     
Drs. Mieke Bastiaanse     Denise de Bondt 
Medical Advisor Respiratory   Health Care Environment Manager 
 
 
Referenties 

1. https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/farmaceutische-zorg/inkoopbeleid/preferentiebeleid 
2. LAN rapport ‘Goed Gebruik Inhalatiemedicatie Astma en COPD’ (2018).  
3. Longfonds | LAN ‘Landelijk Kader Regionale Formularia Inhalatiemedicatie’ (2018) 

 


