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Mijn persoonljke motivatie als ziekenhuisapotheker 

Mijn drijfveer is een optimale behandeling van patiënten 
tegen aanvaardbare kosten. 

 

Wetenschap verschaft ons de best mogelijke 
beschrijving van onze wereld (citaat NRC).  
Het zijn emoties die dat beeld verstoren. 



Wat stuurt vorschrijfgedrag? 

§  Voorschrijven van geneesmiddelen is een kwestie van vertrouwen: 

§ Hoe zeker ben ik van succes bij deze patient? 

§ Hoe groot is de kans op nevenwerkingen? 

§  Dit is deels kennis-gestuurd, deels door emotie 
§ Waar haal je als dokter de kennis vandaan? 

§  “evidence based” literatuur, klinisch onderzoek 

§ Emotie: via peers, opinion leaders, patient-ervaringen etc. 



Biosimilar: ander ontwikkelmodel, focus pre-clinical 
 

5 

Clinical trials 

PK / PD 

Pre-
clinical 

Analyti
cal 

traditioneel biosimilar 

(McAmish et al. CPT 2013) 



Hoe ervaart een voorschrijver biosimilars? 

§  Ander ontwikkelmodel 

§ Meer sophisticated lab-technieken die doorsnee dokter niet kent 

§ Geen grote “proof of efficacy & safety” klinische onderzoeken 

§  En dat past niet in de traditionele training en het denken  in         
“evidence based medicine” 

§  Daardoor terughoudendheid geen verrassing 



Biosimilars  

§  Zijn volwaardig geregistreerde geneesmiddelen 
§ Door EMA / CBG getoetst op kwaliteit, werkzaamheid en 

veiligheid, zoals alle andere geneesmiddelen 

§ Door 10 – 15 jaar historie referentieproduct MINDER onzekerheid 
§  Waarom dan toch twijfel aan juistheid beslissing EMA / CBG? 

§  Onbekendheid met ontwikkelmodel draagt niet bij aan vertrouwen: 

§ Wat betekent precies niet-identiek en similar? 
§ Als er verschillen zijn, wat heeft dat voor gevolgen? 

§ Begrijpen van “similarity excercise” is niet eenvoudig 
§ Onderbouwing “extrapolatie” wordt slecht begrepen 



Wordt er met 2 maten gemeten? 

§  Waarom hebben dokters minder vertrouwen in genees-
middelen, die als “biosimilar” zijn geregistreerd? 

§  Voorbeeld 1: Omniptrope® (groeihormoon) is in de VS een generiek 
geneesmiddel (route met beperkt klinisch onderzoek) dat veel wordt 
voorgeschreven; in de EU is hetzelfde product als biosimilar geregistreerd 
(met compleet vergelijkend klinisch pakket), met in veel landen maar 
weinig opname. 

§  Voorbeeld 2: De SC  vormen van Herceptin® en Mabthera® waarvan de 
formulering volledig is veranderd, en die nu een andere toedienroute 
hebben, zijn geregistreerd met een biosimilar achtige “abreviated 
pathway”. Ondanks dat vinden zij gretig aftrek, zonder vragen of discussie. 8 



Voortaan praten we over overstappen 

§  “Switchen” 
§  Is voor dokters veranderen van therapie (bijv. van Enbrel naar 

Remicade of naar Humira). 

§ Beslissing is aan de dokter 
§  Maar van originator naar biosimilar is geen verandering van therapie 

§ Zelfde therapie met een variant van hetzelfde molecuul 

§ Daarom ander woord: “overstappen” (zie website CBG) 
§  (In het Engels: “transitioning” (Dörner, 2016) 

§  (“non-medical switching” is helemaal een draak van en begrip) 

Weise et al. Nature Biotechnology 29, 690–693 (2011)  
Dörner et al Ann Rheum Dis doi:10.1136/annrheumdis-2016-209166  





Interchangeability (uitwisselbaarheid) 

§  Waar komt u vandaan? Uit Amerika of Europa? 
§  Verwarrend begrip, omdat de definities kunnen verschillen 

§  In EU is het een produkteigenschap op populatie-niveau 

§  In een groep patienten zal het behandeleffect gemiddeld 
hetzelfde zijn 

§ Er zijn aanzienlijke lokale verschillen in Europa in toepassing 

§  In Nederland is uitwisselbaarheid op individueel niveau een beslissing 
van de zorgprofessional(s), in afstemming met de patient (CBG) 

§  In VS betekent het uitwisselbaar voor iedere patient onder alle 
omstandigheden: is qua onderzoek nauwelijks bewijsbaar 





FIMEA position on interchangeability (2015) 



Substitutie 

§  Dat is een handeling op apotheek niveau 
§ Het afleveren van een alternatief geneesmiddel met dezelfde 

werkzame stof en dosering, zonder tussenkomst van de 
voorschrijvende arts 

§  Dat doen wij normaalgesproken niet in Nederland (tenzij vooraf 
expliciet afgesproken) 

§  Dus waarom is dat onderwerp van discussie? 



“Framing” de discussie 

§  Het gebruik van verwarrende terminologie lijkt op “framing“ 

§  Framing is het kiezen van woorden met een bepaalde gevoelswaarde 
om een positieve of negatieve emotie op te wekken in een discussie 

§  Bijv. “belastingverlichting” versus het neutrale “belastingvermindering” 

§  (VS: Republikeinen spreken altijd van Tax relief) 

§  Weten hoe het werkt? Zoek op YouTube onder Lakoff en huiver hoe 
groot de impact is. 

 





Voor Patienten veel informatie beschikbaar 

§  Folder CBG 

§  IAPO Patient Association 

§  Eu-commissie Q&A (zomer 2016) 
§ Wordt vertaald, komt op IBN-website 



Investeren in voorlichting stakeholders 

§  GABI Brussels roundtable January 2016 
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Results: The positions of the European regulators and 
medical societies are slowly converging. While many 
questions were answered, productive discussions identified 
areas of disagreement and uncertainties. The results of 
these discussions will inform debate and decision-making 
in the participants’ organizations and home countries. 
Conclusions: The picture of biosimilars is becoming 
clearer, and stakeholders are beginning to understand 
better the basis of biosimilar development, on one hand, 
and the reasons for concerns, on the other hand. Different 
stakeholders – patients, doctors, pharmacists, payers – 
need different information. Above all, this must be a 
collaborative exercise. 



Take-home message 

§  Biosimilars hebben een nieuw ontwikkelmodel: 
§  Informatie, educatie en debat (IBN) 

§  Probeer precies te zijn in de discussie 

§ Vermijdt taalgebruik dat een onjuiste emotie oproept 
§  CBG nam initiatief voor het woord “overstappen” voor 

§ omzetten van referentie product naar biosimilar 
§ omzetten van biosimilar naar biosimilar (verwijzend naar hetzelfde 

referentie-product 
§  Wordt nu door steeds meer betrokkenen overgenomen 

§ En daarmee houden we de discussie zuiver 



Dank voor uw aandacht 

Contact: a.vulto@erasmusmc.nl 
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GaBI steunt kosten-effectief 
geneesmiddelengebruik 

 
www.gabionline.net  




