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Doelstelling 
 

 

Betaalbare zorg 

voor iedereen 
 

 

 

 

 



Kostenstijging 
dure geneesmiddelen 

 

 

 

 

 

Noodzaak om in te grijpen in kostenontwikkeling: 

-> borgen betaalbaarheid 

-> borgen toegankelijkheid 

-> ruimte voor innovatie 



Geneesmiddelen met 
grootste omzet: biologicals 

Top 5 omzet Nld  
biosimilar biosimilar 

middel referentieproduct beschikbaar kandidaat 

1 adalimumab Humira ® -> 3 in registratie bij EMA 

2 etanercept Enbrel ® Benepali 2 in registratie bij EMA 

3 infliximab Remicade ® Remsima / Inflectra 

4 trastuzumab Herceptin ® -> 3 in registratie bij EMA 

5 rituximab Mabthera ® -> 2 in registratie bij EMA 



Rekenvoorbeeld: top 3 
O.b.v. uitgaven Nederland 2014 

 

1. Humira (adalimumab):  € 221 miljoen 

2. Enbrel (etanercept):   € 154 miljoen 

3. Remicade (infliximab):  € 153 miljoen 

 

Bij een prijsreductie van 50%: 

JAARLIJKS € 264 miljoen 

 



Biosimilars 
Andere versies van bestaande geneesmiddelen 

Vergelijkbare kwaliteit, veiligheid en effectiviteit 

 

 



23 biosimilars geregistreerd 

Ema nov 2016 



Infliximab in Nederland 



Infliximab in Denmarken 



Door biosimilars lagere prijs 

Door concurrentie: 

• Prijsreductie 50-70% (bron: IMS maart 2016) 

• Ook de prijs van originators daalt 

• Ook de prijs van andere medicijnen in de 
therapeutische klasse daalt 

 



Duurzame markt 

© 2014 DIA, Inc. All rights reserved. 

Voorwaarden: 

• Meerdere aanbieders 

• Gelijk speelveld 

• Bereidheid om alle producten te gebruiken 



Overstappen 
randvoorwaarden CBG 

 

 

 

 



Overstappen 
randvoorwaarden CBG 

 

 

 

 



Bereidheid voor te schrijven 
•  Kennis 

•  Ervaring 

•  Richtlijnen: 

Ø  CGB 

Ø  FMS 

Ø  Eigen beroepsgroep 

•  Randvoorwaarden georganiseerd 

•  Drijfveer 



Bereidheid te gebruiken 
•  Kennis 

•  Vertrouwen 

•  Communicatie 

•  Mogelijkheid terug te keren 

•  Ander toediendevice 

•  Extra begeleiding 

•  Solidariteit 



Barrières 
•  Onwetendheid, angst en wantrouwen 

•  Verschillen in toediendevice 

•  Nieuwe toedieningsweg 

•  Nieuwe geneesmiddelen 

•  Randvoorwaarde: noteren batchnummer 

•  Transitiekosten 

•  Onnodig terug naar referentieproduct 



Teamwork 



Rol zorgverzekeraar 
•  Barrières gebruik helpen overwinnen 

•  Transitiekosten 

•  Prikkels juist -> 

•  Ziekenhuis 

•  Voorschrijver 

•  Patient 

•  Biosimilar fabrikant 

•  Duurzame biosimilar markt 

•  Educatie 
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Doelstellingen 
- Educatie 
- Delen informatie 
- Scheiden feiten van fictie 
- Oplossen barrières 
- Bijdragen aan publieke debat 



Biosimilars, … 



Eigendomsrecht en geheimhouding 
Deze presentatie is eigendom van Stichting Menzis Beheer (hierna te noemen: Menzis), bevat bedrijfsinformatie van Menzis en is vertrouwelijk. 
Het is niet toegestaan deze presentatie of de daarin vervatte informatie te (laten) vermenigvuldigen en/of openbaar te (laten) maken, in welke 
vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Menzis. Ook voor onderdelen waarvan auteursrechten bij derden berusten geldt 
dat verdere vermenigvuldiging en/of openbaarmaking niet is toegestaan. Menzis behoudt zich alle (intellectuele eigendoms)rechten voor. 
De informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld, waarbij in het bijzonder geldt dat het 
gebruik in relatie met branchegenoten uitdrukkelijk is uitgesloten.  


