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Betreft Verzoek advies bijlage 2-voorwaarden Saxenda® en Mysimba® 

Geachte heer Kuipers, 

In uw brief van 22 oktober jl. (kenmerk 3441557-1035630-GMT) verzoekt u mij 
te beoordelen of er aanpassingen nodig zijn voor de huidige bijlage 2-
voorwaarden van liraglutide (Saxenda®) en naltrexon/bupropion (Mysimba®). 

Aanleiding verzoek 
Uw verzoek komt voort uit de contacten die er op bureauniveau tussen VWS en 
het Zorginstituut zijn geweest. Hierin is naar voren gekomen dat er in het veld 
mogelijk onduidelijkheid bestaat over de bijlage 2-voorwaarden voor de 
genoemde middelen, in relatie tot de gepast-gebruik-afspraken die de 
beroepsgroep inmiddels heeft gemaakt. Aanpassing van de bijlage 2 voorwaarden 
zou deze onduidelijkheid mogelijk kunnen wegnemen. 

Overwegingen 
Huidige vergoedingsvoorwaarden 
Per 1 april jl wordt liraglutide (Saxenda®) voor een subgroep van patiënten 
vergoed onder de volgende bijlage 2 voorwaarde:  

Voorwaarde 
in combinatie met een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie 
(GLI), voor de behandeling van volwassenen met een extreem verhoogd 
gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico, zonder diabetes mellitus type 2 en die 
(nog) niet in aanmerking komen voor metabole chirurgie:  
• BMI ≥35 kg/m2 in combinatie met een comorbiditeit (hart- en vaatziekte,

slaapapneu en/of artrose) óf
• BMI ≥40 kg/m2
De behandeling dient te worden gestaakt indien na 3 maanden gebruik van de 
onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is 
afgenomen. 

Per 1 augustus jl, heeft u ook het combinatiepreparaat naltrexon/bupropion 
(Mysimba®) toegelaten tot het basispakket onder de volgende bijlage 2 
voorwaarde: 
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Voorwaarde 
in combinatie met een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie 
(GLI), voor de behandeling van volwassenen met:  
• BMI ≥30 kg/m2 of  
• BMI 27 kg/m2 tot 30 kg/m2 in combinatie met een comorbiditeit 

((risicofactoren voor) hart- en vaatziekte, diabetes mellitus type 2, 
slaapapneu en/of artrose).  

De behandeling dient te worden gestaakt indien na 4 maanden gebruik het 
aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen. 
 
Gepast gebruik afspraken beroepsgroep 
Na opname van de bovengenoemde middelen in het basispakket heeft de 
beroepsgroep het initiatief genomen om gepast gebruik afspraken op te stellen en 
deze te communiceren naar het veld via een Q&A. Dit mede als reactie op de 
vragen vanuit het veld over de vergoeding van deze middelen. Deze gepast 
gebruik afspraken zijn in lijn met de vigerende Zorgstandaard obesitas (2010).  
 
Een van deze afspraken betreft een verduidelijking van de startcriteria voor de 
inzet van liraglutide en naltrexon/bupropion. De inzet van deze middelen kan 
alleen overwogen worden indien een GLI niet succesvol is na één jaar 
behandeling:  
• <5% gewichtsverlies – bij een matig verhoogd gewichtsgerelateerd 

gezondheidsrisico (GGR)  
• <10% gewichtsverlies – bij een sterk verhoogd gewichtsgerelateerd 

gezondheidsrisico (GGR) 
 
Advies 
Om de onduidelijkheid in het veld weg te nemen over de bijlage 2 voorwaarde in 
relatie tot de gepast gebruik afspraken die door de beroepsgroep zijn gemaakt 
adviseren wij u, ter bevordering van passende zorg, de bijlage 2 voorwaarde voor 
liraglutide en naltrexon/bupropion als volgt aan te passen (in vet gedrukt): 
 
Voorwaarde liraglutide (Saxenda®) 
in combinatie met een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie 
(GLI), indien de GLI niet succesvol is na 1 jaar, voor de behandeling van 
volwassenen met een extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico, 
zonder diabetes mellitus type 2 en die (nog) niet in aanmerking komen voor 
metabole chirurgie:  
• BMI ≥35 kg/m2 in combinatie met een comorbiditeit (hart- en vaatziekte, 

slaapapneu en/of artrose) óf  
• BMI ≥40 kg/m2  
De behandeling dient te worden gestaakt indien na 3 maanden gebruik van de 
onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is 
afgenomen. 
 
Voorwaarde naltrexon/bupropion (Mysimba®) 
in combinatie met een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie 
(GLI), indien de GLI niet succesvol is na 1 jaar, voor de behandeling van 
volwassenen met:  
• BMI ≥30 kg/m2 of 
• BMI 27 kg/m2 tot 30 kg/m2 in combinatie met een comorbiditeit 

((risicofactoren voor) hart- en vaatziekte, diabetes mellitus type 2, 
slaapapneu en/of artrose).  



 

 

 

  
 

 Pagina 3 van 3 

 

Zorginstituut Nederland 
Zorg 
Geneesmiddelen 

 
Datum 
23 november 2022 
 

Onze referentie 
2022044863 

 

De behandeling dient te worden gestaakt indien na 4 maanden gebruik het 
aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 


