Position Paper Diabetes Teststrips
De kwaliteit van diabetestestmateriaal is hoog. Het materiaal is in een breed aanbod verkrijgbaar via
medische speciaalzaken en apotheken, maar bij het verstrekken van testmateriaal speelt de keuze
voor een bepaald merk een te grote rol. Het lukt de leveranciers niet om zich te onderscheiden op
productniveau. Daarbij is de kostprijs van dit materiaal in de afgelopen jaren gedaald, maar is voor
sommige merken nog steeds te hoog. Openbare aanbestedingen hebben laten zien dat de prijs flink
kan dalen.
Kwaliteit van zorg en materiaal
Ongeveer 20.000 verzekerden van a.s.r., Eno, ONVZ en Zorg en Zekerheid zijn bekend met Diabetes
Mellitus. Om te bepalen of een verzekerde de juiste therapie krijgt is het belangrijk dat verzekerden
zelf frequent hun bloedsuikergehalte meten. Om complicaties op lange termijn te voorkomen moet de
verzekerde kunnen vertrouwen op goed testmateriaal zoals teststrips en een bloedglucosemeter.
Betrouwbare meetgegevens zijn essentieel voor een goede insulinetherapie.
Om de betrouwbaarheid van de meting te garanderen menen wij dat deze uitgevoerd moet worden
met matriaal dat is voorzien van een kwaliteitskeurmerk. De verzekeraars a.s.r., Eno, ONVZ en Zorg
en Zekerheid vergoeden daarom alleen teststrips als deze gebruikt worden bij een bloedglucosemeter
die voorzien is van een TÜV Rheinland certificaat of gelijkwaardig certificaat. Hiermee handelen wij
volgens het advies van de Diabetesvereniging Nederland (DVN).
Geen innovatie op het gebied van teststrips
De markt is voorzien van een ruim aanbod van diverse merken teststrips en bloedglucosemeters.
Productontwikkeling op het gebied van teststrips is minimaal. a.s.r., Eno, ONVZ en Zorg en Zekerheid
vinden het onnodig dat testsstrips die aan de kwaliteitsnorm voldoen tegen zeer uiteenlopende prijzen
worden aangeboden. Daarom gaat Multizorg VRZ voor 2017 sterk onderhandelen over de prijs van
teststrips. Het prijsverschil waarmee fabrikanten hun producten op de markt brengen is niet gebaseerd
op kwaliteitsaspecten.
Keuze van de bloedglucosemeter
De patiënt en de behandelend arts stellen samen de functionele indicatie vast voor het verkrijgen van
teststrips en bloedglucosemeter. De gecontracteerde leverancier overlegt met de patiënt welke meter
en strip het best aansluit op de behoefte. Periodiek moeten patiënt, arts en leverancier herindiceren
om te kunnen bepalen of de glucosemeter en het gebruik van de strips nog aansluit bij een optimale
insulinetherapie.
Position Paper Diabetes Teststrips

De prijs van testmateriaal kan omlaag
De betaalbaarheid van zorg is een terugkerend onderwerp voor alle zorgverzekeraars. Een aantal
zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren diabetesmaterialen ingekocht via een aanbesteding. Uit
gesprekken met leveranciers blijkt dat zij bereid zijn om te spreken over lagere prijzen die in lijn
liggen met de uitkomsten van de reeds gerealiseerde aanbestedingen.
Ons gezamenlijk beleid voor 2017 is daarom gericht op een verdere prijsdaling met behoud van goede
kwaliteit. Voor de vergoeding van de glucosemeting hanteren wij twee categorieën1. Er is een vaste
prijs per gebruikte teststrip;
-

voor verzekerden zonder insulinepomp

-

voor verzekerden met insulinepomp.

Dit is voor alle gecontracteerde levernaciers hetzelfde bedrag, ongeacht het merk van de
bloedglucosemeter die verzekerde gebruikt.
Geen beperking in aantallen teststrips
Vanwege gezondheidsrisico’s hanteren wij geen maximum aantal teststrips. Op verzoek van de
behandeld arts worden er op basis van medische noodzaak meer strips geleverd die de norm van het
individuele reglement van de onderlinge verzekeraars overstijgen.
Innovatie bloedglucosemeter
Veel verzekerden, met name kinderen, hebben last van het vingerprikken. Ontwikkelingen om het
bloedglucosegehalte zonder een vingerprik te meten zijn in volle gang. De leden van Multizorg VRZ zijn
enthousiast over deze ontwikkelingen. Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is de sinds kort
verkrijgbare Freestyle Libre. Als het gaat om innovatie is dit een mooi voorbeeld. Deze non-invasieve
glucosemeter mogen de verzekeraars nog niet vanuit de basisverzekering vergoeden. Het Zorginstituut
Nederland moet eerst bepalen of deze vorm van zorg voldoet voordat wij deze op brede schaal kunnen
inzetten. Zodra het Zorginstituut Nederland de non-invasieve meters toelaat tot de Nederlandse markt
zal het vingerprikken voor veel verzekerden snel tot het verleden behoren. Tot die tijd zijn wij bereid
om op projectbasis en in samenwerking met zorgaanbieders een proef te starten. Hierbij kunnen we
bijvoorbeeld een aantal non-invasievebeschikbaar stellen voor verzekerden. Hierbij denken wij in het
bijzonder aan kinderen met diabetes.
Hier kunnen onze verzekerden in 2017 op rekenen:

-

De leden van Multizorg VRZ doen er alles aan om onnodig hoge prijsstijgingen tegen te gaan
waardoor zorgkosten beperkt worden

-

Geen beperking in aantallen teststrips, indien medisch noodzakelijk
Gebruik van kwalitatief materiaal voor een betrouwbare meting
Zodra innovatieve alternatieve (non-invasieve) glucosemeters door het Zorginstituut Nederland
goedgekeurd zijn, ook beschikbaar komen voor verzekerden van a.s.r., Eno, ONVZ en Zorg en
Zekerheid.
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