
 
 

Diabetesmedicatie: mogelijke alternatieven 
 
Als diabetesteam van AZ Sint-Blasius willen we jullie graag informeren betreffende onze houding 
rond diabetesmedicatie die recent van de markt verdwenen.   
We stellen enkele alternatieven voor:   
  
1. Insuman Rapid® Solostar en Insuman Basal® Solostar: op 16-1-2023 van de markt verdwenen 

(wegens tekort onderdelen Solostar pennen + ingrediënten) 
 

De Solostar pennen voor Lantus®, Toujeo® en Apidra® blijven wél beschikbaar.  
Ook de andere humane insulines (Actrapid® Penfill/Flacon, Insulatard® Penfill/Flacon, Humuline 
Regular® Cartridge en Humuline NPH® Cartridge) blijven beschikbaar. Deze humane insulines worden 
in België niet in wegwerppen op de markt gebracht.  
  

Alternatieven voor Insuman Basal:  
Patiënten met type 2 diabetes op enkel basale insuline kunnen overschakelen naar Lantus® 
Solostar/Penfill, of Abasaglar® Kwikpen  
> Voor deze langwerkende insulines is geen attest noodzakelijk.  
Eventuele alternatieven zijn ook Toujeo® Solostar/Doublestar of Tresiba® FlexTouch/Penfill, echter 
let op want langere werkingsduur!   
> Bij switch naar Tresiba: 1 op 1 switch indien je overschakelt van 1x/d Insuman Basal, 20% minder 
insuline geven indien je overschakelt van Insuman Basal 2x/d.  
> Bij switch naar Toujeo: 10 % meer insuline geven 
  

> Indien toch nood aan insuline met intermediaire werkingsduur omwille van het specifieke 
werkingsprofiel, kan overgeschakeld worden naar Insulatard® Penfill of Humuline NPH® Cartridge. 
Hiervoor heb je een herbruikbare pen nodig (respectievelijk een Novopen of Humapen Savvio). Dit 
kan voor patiënten in een conventie voorzien worden via onze dienst, deze zijn ook te koop in de 
apotheek (bv Novopen 6 voor 49€).  
  

Alternatieven voor Insuman Rapid®:  
Mogelijke alternatieven: Novorapid® Flexpen, Humalog® Kwikpen of Apidra® Solostar  
Aandacht! Na overschakeling moet je alert zijn voor toename van hypo’s! Best dus aandacht voor 
extra nauwgezette glycemie zelfcontrole.  
Bij conventiepatiënten wordt dit zo veel als mogelijk tijdens de consultatie besproken. 
  
2. Ertugliflozine (Steglatro/Steglujan) is recent van de markt gehaald.  
  
Patiënten op Steglatro kunnen overgeschakeld worden naar Jardiance of Forxiga 10 mg  1x/dag. 
Patiënten op Steglujan: naar Jardiance of Forxiga 10 mg in combinatie met Sitagliptin / Januvia 100 
mg/dag. 
  
Bij problemen uiteraard steeds bereikbaar voor vragen of opmerkingen, 
Met collegiale groeten, 
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