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23 juni 2021

	
Beste apotheker,
	

Vanaf 1 juli a.s. voert Zilveren Kruis een preferentiebeleid op de
droogpoederinhalatie tiotropium

Dit betekent dat klanten van Zilveren Kruis (en ook die van De Friesland, Interpolis,
FBTO, ZieZo, ProLife en AON) die momenteel de Spiriva Handihaler of Tiotrus
gebruiken vanaf die datum omgezet moeten worden naar het voorkeursproduct van
Viatris. Wij leggen u in deze brief uit waar u informatie kunt vinden om deze omzetting
zorgvuldig te begeleiden.

	

Het preferentiebeleid voor tiotropium geldt voor iedereen

Uitsluitend indien er een aantoonbare medische noodzaak is om niet met tiotropium
van Viatris behandeld te kunnen worden, mag er worden afgeweken van ons
voorkeursproduct.

	
De verandering van merk droogpoederinhalatie kan impactvol zijn voor
patiënten

Wij vinden het dan ook belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Wij verzoeken u daarom
de patiënt goed te informeren en te begeleiden bij de wisseling van merk inhalator.
Wilt u zo nodig de patiënt een inhalatie-instructie geven? Voor de inhalatie-instructie
kunt u de zorgprestatie ‘instructie geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel’ in rekening
brengen.

	
	

We voorzien u graag van de nodige informatie
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  071 751 00 61  

In de bijlage treft u informatie waarmee u de omzetting van de Spiriva Handihaler of
Tiotrus goed kunt laten slagen.

	
Hartelijke groet,
 
Zilveren Kruis
	

Wat vindt u van deze e-mail?

	
U ontvangt deze informatie omdat u een overeenkomst heeft met Zilveren Kruis

Privacy   Disclaimer

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Utrecht, KvK 06088185, AFM 12000646

Achmea Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist, KvK 28080300, AFM 12000647

Achmea Schadeverzekering N.V. statutair gevestigd te Apeldoorn, KvK 08053410, AFM 12000606

************************DISCLAIMER*******************************

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt, vermenigvuldigt of
verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk
maar dringend om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij
niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of
aantasting door derden.
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