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Biosimilars verruimen mogelijkheden in de gezondheidszorg 

Biosimilars staan in de belangstelling, zo bleek uit de grote opkomst tijdens het 
symposium Educational Meeting on Biosimilar Monoclonal Antibodies op 
3 september 2015 in het auditorium van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het 
symposium werd georganiseerd door Initiatiefgroep Biosimilars Nederland. De grote 
opkomst is begrijpelijk. In een tijd van alsmaar stijgende kosten van (dure) 
geneesmiddelen, bieden biosimilars een goed alternatief. Maar dan is meer kennis, 
ervaring én draagvlak bij artsen en samenleving over deze geneesmiddelen wel 
gewenst.    

3 September 2015. Het is de dag dat de Verenigde Staten hun markt openstellen voor 
de eerste biosimilar. En het is de dag waarop het eerste biosimilar symposium 
plaatsvindt, georganiseerd door de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland. Dat 
symposium is nodig, vertelt voorzitter prof. dr. Arnold Vulto, hoogleraar 
Ziekenhuisfarmacie in het ErasmusMC in Rotterdam, want er is in Nederland nog veel 
weerstand én gebrek aan kennis over wat biosimilars zijn. Bovendien dreigt er in 
Nederland, net als in veel andere landen, een onbeheersbare situatie te ontstaan, met 
exploderende kosten van vooral dure geneesmiddelen. ‘We zien dat de generieke 
geneesmiddelen uitermate effectief blijken als het gaat om kostenbesparingen. Het 
lukt ons nog niet om met biosimilars hetzelfde te bereiken. Dat komt vooral door een 
tekort aan kennis op dit gebied. Dokters zijn onvoldoende bekend met wat biosimilars 
zijn, de marktinformatie is onduidelijk, en de incentive ontbreekt om ze voor te 

schrijven. Met dit symposium wil de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland, hét 
Nederlandse kennisplatform over biosimilars, daar een bijdrage aan leveren.’  

Bekijk hier de presentatie van Arnold Vulto 

Bekijk hier het videoverslag van Arnold Vulto 

 

Demystificatie van biosimilars  

De sprekers tijdens de ochtendsessie van het symposium gaan vooral in op de 
technische aspecten van de ontwikkeling van biosimilars. Dr. Thijs Giezen, 
ziekenhuisapotheker bij de Stichting Apotheek Haarlemse ziekenhuizen (SAHZ) en lid 
van de Biosimilar Working Party van de European Medicine Agency (EMA), 
presenteert allereerst een historisch perspectief op biologicals. Insuline is als eerste 
biological al sinds 1920 op de markt, maar vooral vanaf de jaren 90 van de vorige 
eeuw gaan de ontwikkelingen snel.  ‘Er komen steeds meer biologicals bij, en ze 
betekenen een revolutie in de behandeling van patiënten. Maar biologicals zijn duur. 
Voor politiek en samenleving is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat patiënten 
deze geneesmiddelen kunnen krijgen en de gezondheidszorg toch betaalbaar blijft.’  

De biosimilars zullen de prijzen van dure biologicals vermoedelijk omlaag brengen. 
Maar wat zijn het precies? ‘Biosimilars zijn gelijk aan het referentieproduct.  
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Of zoals de EMA-richtlijnen het omschrijven: een biosimilar is een geneesmiddel dat 
een versie van de actieve stof bevat van een reeds op de markt toegelaten biological 
(het referentieproduct). De overeenkomst tussen biosimilar en referentieproduct in 
kwaliteit, biologische activiteit, veiligheid en werkzaamheid moet worden aangetoond 
in studies, de comparability exercise. Het doel van dit onderzoek is niet om het 
voordeel van de biosimilar aan te tonen voor de behandeling van de patiënt, maar het 
aantonen van gelijkwaardigheid (biosimilarity).’ 

Veranderingen in het productieproces 

In deze vergelijkende studies, die de basis vormen van de ontwikkeling van 
biosimilars, worden de fysisch-chemische eigenschappen van de biosimilar 
geanalyseerd, wordt in vitro de biologische activiteit ervan in kaart gebracht en 
worden ook de farmacokinetische en farmacodynamische (PK/PD) eigenschappen van 
het geneesmiddel getoetst. Daarna wordt er – als laatste stap van deze stapsgewijze 
analyse – een vergelijkend effectiviteits- en veiligheidsonderzoek uitgevoerd in 
patiënten.  

Een belangrijk aandachtspunt in deze vergelijkende analyse is dat zowel bij biologicals als 
biosimilars gedurende het productieproces veranderingen kunnen optreden. ‘Het is 
daarom belangrijk om te kunnen aantonen dat de producten desondanks gelijk blijven 
aan elkaar. Want verschillen in het productieproces kunnen de eigenschappen van het 
eindproduct beïnvloeden.’ 

Als de gelijkwaardigheid eenmaal wetenschappelijk is aangetoond, kunnen de 
autoriteiten vervolgens besluiten om ook andere indicaties van het referentieproduct 
toe te passen op de biosimilar. Deze extrapolatie van de biosimilar naar andere 
indicaties moet goed worden gedocumenteerd in het registratiedossier. 

Bekijk hier de presentatie van Thijs Giezen 

Bekijk hier het videoverslag van Thijs Giezen 

 

De ‘comparability exercise’ 

Prof. dr. João Goncalves, hoogleraar Farmacie aan de Farmaciefaculteit van de 
Universiteit van Lissabon, is internationaal expert in het onderzoek naar biologicals en 
biosimilars. In zijn presentatie gaat hij in op de comparability studie. Bij de 
ontwikkeling van biologicals, het innovatieve geneesmiddel, ligt het accent op de 
klinische studies, legt hij uit. ‘Daarmee moet de juiste patiënt gevonden worden voor 
het product. Voor de biosimilars geldt het omgekeerde. Het accent ligt daar op de 
fysisch-chemische analyse van het geneesmiddel. De patiënt en effectiviteit zijn reeds 
aangetoond in de RCT’s (Randomized Controlled Trial) voor het referentieproduct, 
maar nu moeten we het juiste molecuul vinden voor dezelfde patiënt. Daarbij 
rekening houdend met de microvariabiliteit van zowel referentieproducten als 
biosimilars. Want microvariabiliteit is eigen aan biologische geneesmiddelen, 
waaronder monoklonale antilichamen.’   

De sensitiviteit van de onderzoekstechnieken die nodig is voor deze analyse is 
cruciaal, vervolgt Goncalves. ‘Deze sensitiviteit is de afgelopen twintig jaar meer dan 
vermiljoenvoudigd. De toegenomen gevoeligheid van de massaspectrometrie is daar 
een goed voorbeeld van. We kunnen daarmee de moleculaire structuur van het 
antilichaam zo gedetailleerd bestuderen, dat we die kunnen relateren aan  functie, 
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werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel.’  

Patiëntenonderzoek is veel minder gevoelig om deze vergelijkingen te kunnen maken, 
benadrukt de Portugese hoogleraar. ‘Het laboratoriumonderzoek is veel 
nauwkeuriger. Maar je moet de uitkomsten daarvan vervolgens wel bevestigen in een  
patiëntenonderzoek. Bovendien moet dit onderzoek ook antwoord geven over 
aspecten zoals immunogeniciteit en farmacokinetiek.’  

Ja, Goncalves is positief over de ontwikkelingen rondom biosimilars. ‘Wat we de 
afgelopen twintig jaar hebben bereikt in het wetenschappelijk onderzoek naar 
biologicals, verschaft ons een stevige basis om te komen tot niet vooringenomen en 
goed onderbouwde conclusies over biosimilariteit.’ 

Bekijk hier de presentatie van Joao Goncalves 

Bekijk hier het videoverslag van Joao Goncalves 

 

Extrapolatie, switching en substitutie  

Dr. Hans Ebbers, onderzoeker aan het Utrecht Centre of Excellence for Affordable 
Biotherapeutics for Public Health (UCAB), gaat in op de extrapolatie van biosimilars 
naar andere indicaties. Deze extrapolatie staat de EMA toe, op voorwaarde dat de 
producent van de biosimilar het werkingsmechanisme voor de betreffende indicaties 
in  verschillende patiëntenpopulaties en de immunogeniciteit voor de verschillende 
indicaties kan onderbouwen. Als dat lukt, dan mag je van de regulerende autoriteiten 
de biosimilar extrapoleren naar  andere indicaties van het referentieproduct, zonder 
daarvoor nieuwe klinische data te presenteren.’ 

Ebbers bespreekt vervolgens de concepten switching, uitwisselbaarheid 
(interchangeability) en substitutie van biosimilars. ‘Switching is het besluit van de 
behandelend arts om het ene voor het andere geneesmiddel met dezelfde therapeutische 
doel te vervangen. Uitwisselen duidt op het overzetten van een patiënt van het ene 
naar het andere geneesmiddel waarvan men verwacht dat deze dezelfde klinische 
uitkomst heeft, dit is een voorwaarde voor substitutie. Substitutie is het besluit van de 
apotheker om het ene in plaats van het andere geneesmiddel met dezelfde 
therapeutische waarde te verstrekken, zonder consultatie van de voorschrijver.’ 

De veiligheidsrisico’s van switching naar biosimilars zijn onvoldoende onderzocht, 
constateert Ebbers. ‘Toch wordt er nogal eens gesteld dat switching van het 
referentieproduct naar een biosimilar kan leiden tot een toename inimmunogeniciteit 
maar die uitspraak is niet onderbouwd.’  

In 2012 voerde Ebbers zelf een literatuuronderzoek uit naar alle op dat moment 
bekende switchstudies bij producten waarvan biosimilars beschikbaar waren. Daarbij ging 
het zowel om switching van referentieproduct naar biosimilars, als switching tussen 
innovatieve producten onderling. ‘Bij in totaal 57 gepubliceerde onderzoeken bij meer 
dan 12.000 patiënten werden nergens veiligheidssignalen gerapporteerd. Er zijn op dit 
moment dan ook geen redenen om aan te nemen dat switching tot bijwerkingen 
leidt.’ 

Bekijk hier de presentatie van Hans Ebbers 

Bekijk hier het videoverslag van Hans Ebbers  
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Standpunt CBG   

Dr. Anton Franken, internist in Isala Zwolle en lid van het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG), bespreekt het herziene standpunt van het CBG over het 
gebruik van biosimilars, per 31 maart 2015. Voorheen vond het CGB dat patiënten die 
goed waren ingesteld op een biological, daar bij voorkeur op moesten blijven staan. 
Bij nieuwe patiënten was behandeling met een biosimilar geen bezwaar. Op basis van 
de meest recente literatuur heeft de CBG dat standpunt losgelaten. ‘Het CBG 
constateert dat er voldoende wetenschappelijke evidentie is om  een breder gebruik 
van biosimilars te rechtvaardigen in de klinische praktijk. Nieuwe patiënten konden 
altijd al worden behandeld met biosimilars. Er zijn namelijk geen relevante verschillen 
tussen innovatieve biologicals en biosimilars in termen van kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid. Nu is daar bijgekomen dat Switchen  van  innovatieproduct naar 
biosimilars heel goed  mogelijk is, mits er adequate klinische monitoring plaatsvindt 
en de patiënt voldoende is geïnformeerd.’ 

Franken benadrukt dat goede communicatie met de patiënt onmisbaar is. Evenals 
goede en objectieve informatie en educatie aan artsen, patiënten en samenleving. 
‘Het CBG organiseert daarom regelmatig werkbijeenkomsten over dit onderwerp. 
Daarnaast heeft het CBG educatiemateriaal voor patiënten ontwikkeld over 
biosimilars. Dat zal najaar 2015 beschikbaar komen.’ 

Bekijk hier de presentatie van Anton Franken  

Bekijk hier het videoverslag van Anton Franken 

 

Biosimilars besparen geld 

Dr. Marc Koopmanschap, econoom aan de Erasmus Universiteit, analyseert de 
economische aspecten van de introductie van biosimilars op de Nederlandse markt. 
Biosimilars zouden volgens hem tot besparingen in de gezondheidszorg kunnen 
leiden. Net zoals ook de introductie van generieke geneesmiddelen tot lagere 
geneesmiddelenprijzen heeft geleid. ‘Alleen al in 2013 hebben de aanbestedingen van 
generieke geneesmiddelen een besparing van 900 euro bespaard ten opzichte van het 
jaar ervoor. Dat is goed nieuws, de keerzijde is dat patiënten de kans lopen te moeten 
wisselen van medicatie. Bovendien doen zich regelmatig veiligheidsproblemen voor in 
de lagelonenlanden waar deze medicatie tegenwoordig vaak wordt geproduceerd. 
Lagere prijzen zijn dus mooi, maar niet ten koste van alles. Dat is ook voor de 
introductie van biosimilars op de Nederlandse markt een wijze les. Des te meer omdat 
er onzekerheden zijn. Want de omvang van de besparingen hangt af van prijs en 
volume. Hoe zal de prijs voor biosimilars zich ontwikkelen? En hoe vaak zullen ze 
worden voorgeschreven? Dat is koffiedik kijken.’ Dr. Koopmanschap verklaarde de 
terughoudendheid in het voorschrijven van biosimilars aan de hand van het loss 
aversion model.  In dat model wordt het menselijk handelen verklaard vanuit een 
behoefte om ‘verlies’ (in dit geval een ‘vertrouwd geneesmiddel’ zoveel als mogelijk 
te beperken. 

Bekijk hier de presentatie van Marc Koopmanschap 

Bekijk hier het videoverslag van Marc Koopmanschap 
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Het Noorse model 

Na de lunch vertellen Torfinn Aanes en Asbjørn Mack, respectievelijk directeur en 
gezondheidseconoom van het LIS, over de manier waarop Noorwegen de introductie 
van biosimilars heeft geregeld. Het LIS is de instantie die in Noorwegen de 
prijsonderhandelingen doet met de farmaceutische industrie. ‘Wij voeren voor alle 
tachtig Noorse ziekenhuizen de onderhandelingen met de industrie over 
geneesmiddelen, inclusief  biosimilars,’ legt Aanes uit. ‘Dat betekent niet dat wij bepalen 
welke geneesmiddelen  een ziekenhuis kan inkopen. Ziekenhuizen nemen daarover 
zelf hun afgewogen beslissingen. Maar we geven wel prijsadviezen over welke 
middelen, waaronder biosimilars, het goedkoopst zijn.’  

Jaarlijkse aanbestedingen vormen het instrument par excellence voor deze 
onderhandelingen. ‘Onze belangrijkste taak is het om de prijzen omlaag brengen, 
zodat het product voor een zo gunstig mogelijke prijs beschikbaar komt voor 
patiënten . En het werkt, want de aanbestedingen leiden tot grote prijsreducties. Zo 
hebben we de jaarlijkse kosten voor biologicals die gebruikt worden bij multipele 
sclerose 20 à 30 procent kunnen terugbrengen. En tussen 2010 en 2013 hebben we 
voor de anti-TNF middelen 25 miljoen euro bespaard.’ 

Succesfactoren 

Er zijn meerdere succesfactoren voor deze besparingen, legt Aanes uit. ‘Allereerst dat 
alle tachtig ziekenhuizen de prijsonderhandelingen van het LIS accepteren. Dat komt 
omdat in het LIS ook medisch specialisten en patiëntenorganisaties vertegenwoordigd 
zijn. De aanbevelingen van de medisch specialisten vanuit het LIS worden 
geaccepteerd én opgevolgd door de dokters in de ziekenhuizen.  

Daarnaast organiseert het LIS seminars, waar artsen, patiëntenorganisaties en 
farmaceutische industrie vertegenwoordigd zijn. ‘De medisch specialisten van het LIS 
geven dan wetenschappelijke informatie over de farmaceutische producten. En we 
presenteren de prijzen van innovatieve middelen en biosimilars. We vertellen 
bijvoorbeeld hoeveel je als ziekenhuis kunt besparen als je overstapt van 
referentieproduct Remicade naar biosimilar infliximab. Ziekenhuizen doen daar hun 
voordeel mee. Bovendien wordt deze informatie door de media opgepikt. Het is 
publieke informatie.’ 

Sinds 1995, het jaar van haar oprichting, heeft het LIS door de inzet van 
aanbestedingen 13 miljard euro aan geneesmiddelenbesparingen gerealiseerd. ‘We 
noemen dat echter geen besparingen, maar kostenreducties, benadrukt Aanes. ‘Want 
met het geld dat we overhouden, kunnen we meer patiënten helpen. En dáár doen 
we het voor.’ 

Bekijk hier de presentatie van Torfinn Aanes 

Bekijk hier het videoverslag van Torfinn Aanes 

Bekijk hier de presentatie van Asbjorn Mack 

Bekijk hier het videoverslag van Asbjorn Mack 
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Het patiëntenperspectief   

Prof. dr. Geert D’Haens, hoogleraar gastro-enterologie in het AMC in Amsterdam, 
heeft één van zijn patiënten gevraagd om te komen vertellen over diens ervaringen 
met biosimilars. De patiënt is 79 jaar en heeft colitis ulcerosa. Nadat eerdere 
behandelingen zijn klachten niet konden verhelpen, stapte hij over op Remicade. De 
ergste klachten, zoals aanhoudende diarree, verdwenen toen wel, hij kon weer mobiel 
worden en zelfs weer op vakantie gaan. In het kader van een switch-onderzoek  van het 
AMC, waar patiënt wel aan wilde meewerken, gebruikt hij sinds enkele maanden 
biosimilar infliximab  in plaats van het oorspronkelijke merkproduct . ‘De klachten zijn 
weggebleven en ook verder merk ik geen verschil,’ vertelt hij.  

Het is een mooi voorbeeld van hoe patiënten reageren op biosimilars, stelt Prof. 
D’Haens, samen met Dr. Anton Franken covoorzitter van het  symposium. D’Haens 
presenteert vervolgens het perspectief van de medisch specialisten over biosimilars. 
Om daar meer zicht op te krijgen, hield de ECCO, een Europese vereniging van 
gastroenterologen  in 2013 een survey onder haar leden. ‘Daaruit kwam naar voren 
dat een derde van hen onvoldoende vertrouwen heeft in  biosimilars. Slechts 26 
procent voelt zich wél competent.’ 

Antistoffen 

D’Haens rapporteerde over  hun voornaamste zorgen  over biosimilars. ‘Ze zijn vooral 
bezorgd over de immunogeniciteit. Artsen willen weten of biosimilars geen 
antireacties uitlokken bij hun patiënten. Dat is een terechte zorg, want veel patiënten 
die Remicade krijgen voorgeschreven, ontwikkelen er antistoffen tegen. Deze kunnen 
de werkzaamheid van het geneesmiddel teniet doen. Dat betekent dat je méér 
Remicade moet geven en soms zelfs moet overschakelen op andere medicatie.’ 

D’Haens belicht ook het standpunt van de Nederlandse Federatie van Medisch 
Specialisten, de koepelorganisatie van medisch specialisten. ‘De Federatie heeft geen 
bezwaar als we bij nieuwe patiënten starten met biosimilars. Bezwaar tegen switchen 
heeft ze evenmin, maar dan liefst in het kader van wetenschappelijk onderzoek . Op 

die manier kunnen we data verzamelen over effectiviteit en bijwerkingen van 
biosimilars, ook op de langere termijn. De medisch specialisten zijn wél tegen 
substitutie van biosimilars. De patiënt wordt dan niet goed geïnformeerd en de arts is 
niet bij het substitutiebesluit  betrokken. Over extrapolatie tenslotte zijn de meningen 
onder de dokters verdeeld. Die discussie is nog in volle gang.’  

Bekijk hier de presentatie van Geert D’Haens 

Bekijk hier het videoverslag van Geert D’Haens 

 

Obstakels voor innovatie  

Prof. dr. Ellen Moors, hoogleraar Duurzame Innovatie aan de universiteit van Utrecht, 
analyseert de mogelijke obstakels bij artsen, patiënten en samenleving tegen de 
introductie van biosimilars.  
Ze gebruikt daarvoor concepten uit de innovatietheorie, zoals het relatieve voordeel 
van een innovatie, de complexiteit ervan, de toepasbaarheid van het product binnen 
de waarden, normen en ervaringen van een organisatie, of de mate waarin de 
voordelen van het innovatieve product gecommuniceerd worden met de 
buitenwereld.  
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Moors benoemt ook criteria die een rol spelen bij de acceptatie van een innovatie 
door de medische  professie, zoals reeds aanwezige kennis en ervaring binnen de 
medische beroepsorganisatie, het verstrekken van adequate informatie over het 
product en een positieve attitude van de beroepsgroep jegens innovatieve  
producten. ‘Juist symposia zoals die van vandaag kunnen helpen om zowel kennis als 
attitude de juiste richting op te krijgen.’ 
 
Bekijk hier de presentatie van Ellen Moors 

Bekijk hier het videoverslag van Ellen Moors 

 

Biosimilars bij kinderen  

Dr. Lissy de Ridder, kinderarts- Maag-, Darm-,  Leverziekten in het Sophia 
Kinderziekenhuis van het ErasmusMC in Rotterdam, gaat eerst in op het al lopende 
patiëntenonderzoek in Nederland naar biosimilars.  

‘Het was verrassend te zien dat er in meer dan 40  Nederlandse centra, zoals de St. 
Maartenskliniek en de Santeon-ziekenhuizen, onderzoek plaatsvindt naar biosimilars,’ 
constateert De Ridder. Zij illustreert dit met een landkaart van Nederland, waarin al 
de haar bekende onderzoeken zijn ingetekend. Het betreft daarbij vooral non-
inferiority studies. ‘Deze onderzoeken  willen aantonen dat biosimilars bij patiënten 
niet onderdoen voor de originele producten voor wat betreft werkzaamheid en veiligheid.’   

Daarna gaat zij in op het gebruik van biosimilars bij kinderen. Dat is een veel kleinere 
doelgroep dan volwassenen, en dus is het lastiger om wetenschappelijke data te 
vinden over de werkzaamheid en veiligheid van biosimilars bij hen.  

Biosimilaronderzoek bij kinderen is dringend gewenst, stelt De Ridder, die zelf 
onderzoek doet bij kinderen met inflammatoire darmziekten (IBD) (De TISkids-studie). 
‘Ten eerste omdat hun immuunsysteem nog volop in ontwikkeling is, en dus niet 
vergelijkbaar met dat van volwassenen. Daarnaast moeten veel van deze kinderen, 
denk aan kinderen met de ziekte van Crohn, hun gehele leven met deze ziekte leven. 
En dus ook een leven lang medicijnen blijven gebruiken. Kennis over de lange 

termijneffecten én bijwerkingen van biosimilars is voor deze kinderen daarom van 
levensbelang.’ 

Bekijk hier de presentatie van Lissy de Ridder 

Bekijk hier het videoverslag van Lissy de Ridder 

Patiëntenregisters  

Mathieu Tjoeng, ziekenhuisapotheker in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein en 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), is de 
laatste spreker van de middag. Hij gaat nader in op het belang van de traceerbaarheid 
(traceability) van biologische geneesmiddelen, waaronder  biosimilars, in de 
ziekenhuispraktijk. Er zijn zorgen over deze traceerbaarheid, constateert Tjoeng.  

‘Toch moeten we dat goed organiseren, want als zich complicaties voordoen bij 
patiënten, is het belangrijk dat we weten welk geneesmiddel, én welke batch, de 
patiënt heeft gekregen. Dat moet daarom goed worden vastgelegd.’  
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Voor die traceerbaarheid en het doen van uitkomstonderzoek is een systeem van 
patiëntenregistraties nodig dat geen extra registratielast vormt voor artsen en andere 
zorgprofessionals, maar dat is ingebed in de bestaande klinische situatie. ‘We kennen 
al genoeg voorbeelden van zulke registraties, zoals de registraties van het Dutch 
Institute for Clinical Auditing (DICA) en van het Integraal Kankercentrum Nederland 
(IKNL). Met deze registraties wordt informatie verzameld  over de effectiviteit van 
interventies in de klinische praktijk. Zo’n systeem is  gewenst voor alle biologische 
geneesmiddelen. Dat is ook het standpunt van het CBG. Deze stelt dat voor patiënten 
die worden behandeld met een biological, gedetailleerde product- en batchinformatie 
moet worden vastgelegd in het patiëntendossier. Alleen dan kan de traceerbaarheid 
van het product worden gegarandeerd. Vandaar dat we met meerdere partijen, zoals 
de Federatie van Medisch Specialisten, Nefarma, het IKNL, CBG en Lareb, 
rondetafelconferenties gaan organiseren. We hopen op die manier consensus te kunnen 
bereiken over hoe we dit het beste kunnen doen.’ 

Bekijk hier de presentatie van Mathieu Tjoeng 

Bekijk hier het videoverslag van Mathieu Tjoeng 

 

Take-home messages 

Lonneke Timmers, apotheker bij Menzis en lid van de Initiatiefgroep Biosimilars 
Nederland, zet tot slot de belangrijkste bevindingen van de dag op een rij. Ze doet dat 
in de vorm van een aantal take-home messages voor alle aanwezigen. Daarna 
benoemt ze nog eens dat het doel van de Initiatiefgroep Biosimilars Nederlands is om 
kennis over biosimilars te verspreiden over een zo breed mogelijk publiek. ‘We hopen 
dat dit symposium daar een bijdrage aan levert. En we nodigen iedereen van harte uit om 
met ons mee te doen. We willen een breed gedragen initiatief om alle kennis, 
ervaring en expertise over biosimilars te bundelen én te benutten.’  

Bekijk hier de presentatie van Lonneke Timmers 

Bekijk hier het videoverslag van Lonneke Timmers 

 

 

Voor meer informatie over het symposium ga naar www.biosimilars-nederland.nl 

Inschrijven voor de nieuwsbrief van Initiatiefgroep Biosimilars Nederland kan hier. 
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