<bedrijfsnaam>
<t.a.v.>
<afdeling>
<adres en huisnummer>
<postcode en woonplaats>

Onderwerp

Datum
Ons kenmerk

<datum - [ d maand jjjj ]>
<ons kenmerk>

FreeStyle Libre

Geachte heer, mevrouw,
De technologie in de diabeteshulpmiddelen ontwikkelt zich razendsnel. Dat is erg goed nieuws.
Hierdoor kan de last van leven met diabetes behoorlijk worden verlicht.
FreeStyle Libre zorgt voor meer grip op gezondheid
Onze verzekerden geven aan behoefte te hebben aan de FreeStyle Libre als meetmethode. Wij
zijn hierover al geruime tijd met hen in gesprek. Onder meer op onze Zilveren Kruis Community.
Onze verzekerden zeggen dat ze door een dergelijke vorm van glucosemeting meer grip op hun
gezondheid krijgen en een betere kwaliteit van leven.
Zilveren Kruis wil waardevolle innovaties stimuleren
Daarom ondersteunen we het onderzoek naar de FreeStyle Libre en starten we samen met Isala
en Diabetesvereniging Nederland het FSL-register. Op termijn hopen we met de informatie uit dit
register het wetenschappelijke bewijs te kunnen leveren dat opname in de basisverzekering
mogelijk maakt.
Vergoeding voor verzekerden die meedoen aan het onderzoek
Onze verzekerden lezen op www.fslregister.nl hoe zij de kosten kunnen declareren. Zilveren Kruis
betaalt gedurende 1 jaar de helft van de kosten voor het gebruik van de FreeStyle Libre. In de
brief van Isala leest u hoe uw patiënten verzekerd bij Zilveren Kruis, OZF, Prolife, Avéro en
Interpolis deel kunnen nemen aan het onderzoek. Ik vraag u vriendelijk onze verzekerden hierop
te attenderen.
Neem gerust contact op als u vragen heeft
U kunt een e-mail sturen naar olivier.gerrits@zilverenkruis.nl. Onze verzekerden kunnen terecht
op onze community: www.zilverenkruis.nl/community. Of bellen met een collega van
Klantenservice: (071) 751 00 52. Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot
18.00 uur.
Hartelijke groet,
Zilveren Kruis
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2300 AK Leiden

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop
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