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Persbericht 

 

6 januari 2017 

12 januari tweede nationale symposium over biosimilars in Nederland 

 

Op donderdag 12 januari 2017 organiseert de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (IBN) 

het 2de Nationaal IBN Biosimilar Symposium. Het thema dit jaar is ‘Overstappen’ – wat 

komt er bij kijken als iemand overstapt naar een alternatief geneesmiddel dat net zo goed 

is, maar ook goedkoper. Keynote speaker is professor Tore Kvien (Noorwegen), 

hoofdonderzoeker van het NorSwitch onderzoek naar de overstap van 500 patiënten in 

Noorwegen naar biosimilars.  

IBN beoogt door informatie, educatie en debat met het symposium een bijdrage te leveren aan 

betaalbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid van de zorg in Nederland.  

Het 2de Nationaal IBN Biosimilar Symposium vindt plaats op donderdag 12 januari 2017 in het 

Meeting Center Eenhoorn te Amersfoort. De inschrijving start om 09.30u en het symposium duurt 

tot 18.00u.  

Over het 2de Nationaal IBN Biosimilar Symposium 

Het symposium is onder voorzitterschap van drie Nederlandse experts op het gebied van biosimilars: 

Dr. Anton A.M. Franken (internist-endocrinoloog Isala Zwolle en lid van het College ter Beoordeling 

van Geneesmiddelen (CBG)), Dr. Erik Blaauw (account manager bij ONVZ) en Dr. Thijs Giezen, 

(ziekenhuisapotheker, SAHZ Haarlem, lid BMWP, European Medicines Agency (EMA) en expert bij 

het CBG). De algehele coördinatie is in handen van Prof. Dr. Arnold G. Vulto, ziekenhuisapotheker / 

farmacoloog en hoogleraar ziekenhuisfarmacie &  praktische farmacotherapie bij het Erasmus 

Medisch Centrum Rotterdam. 

Tijdens het symposium wordt ingegaan op drie aspecten over biosimilars: het delen van klinische 

ervaring over biosimilars, de mogelijkheden (perspectieven) door het overstappen naar biosimilars 

en de randvoorwaarden voor het overstappen naar biosimilars. 

Professor Tore Kvien uit Oslo, hoofdonderzoeker van het Noorse NorSwitch onderzoek, zal de 

resultaten van het biosimilar overstap-onderzoek bij 500 patiënten in Noorwegen toelichten. 

Vervolgens zal hij deelnemen aan een debat hierover. Tijdens het debat zal ook worden stilgestaan 

bij Nederlandse ervaringen met overstappen en bij de statistische principes van dit type vergelijkend 

onderzoek. 

‘s Middags wordt verder ingegaan op de onderzoeken die tot nu toe hebben plaatsgevonden naar 

overstappen bij de verschillende middelen en komen de verschillende betrokken groepen aan het 

woord, zoals medisch specialisten, patiënten, en zorgverzekeraars. Daarbij is er ook aandacht voor 

twee belangrijke initiatieven: een toolkit voor ziekenhuizen om het proces van overstappen in goede 
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banen te leiden, en het initiatief van het Bijwerkingencentrum Lareb om de veiligheid van alle 

biologische geneesmiddelen te gaan volgen. 

Over biosimilars 

Biosimilars zijn goedkopere varianten van dure biologische merkgeneesmiddelen, maar met dezelfde 

kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. Steeds meer biosimilars komen beschikbaar, maar de kennis 

over deze relatief nieuwe groep middelen onder artsen en patiënten is nog beperkt. Biosimilars 

hebben grote voordelen voor patiënten: zij kunnen behandeld worden met biologische 

geneesmiddelen die heel wat minder kosten dan de oorspronkelijke merkproducten. Terwijl de 

werkzaamheid en veiligheid dus niet verschilt van het origineel. 

In Europa zijn inmiddels meer dan tien jaar biosimilars op de markt. Het patroon van bijwerkingen 

van biosimilars is niet anders gebleken dan dat van de referentie-producten. Het hoogwaardige en 

kritische beoordelingssysteem van de Europese Geneesmiddelen-agentschap (EMA) en van het 

Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft aantoonbaar goed gewerkt. 

Eind 2016 waren er zo’n twintig biosimilars geregistreerd door het EMA. Nog twintig biosimilars zijn 

aangemeld voor registratie. Tegen 2019-2020 kunnen de structurele besparingen voor de zorg 

oplopen tot meer dan 200 miljoen euro per jaar.  

Aanvullende informatie 

Meer informatie over biosimilars, de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland en het symposium is te 

vinden op de website van de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland: www.biosimilars-nederland.nl. 

Ook is er informatie beschikbaar over de sprekers.  

Bekijk ook onderstaande video-interviews, waarin wordt vooruitgeblikt naar 12 januari: 

 Dr. H.J. Bernelot Moens, Reumatoloog en voorzitter Nederlandse Vereniging voor Reumatologie 

 Dr. Anton A.M. Franken, Internist-endocrinoloog en lid van het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG) 

 Mw. dr. D.L. Hilarius, Ziekenhuisapotheker RKZ en Voorzitter Taakgroep Dure Geneesmiddelen 
van de Federatie Medisch Specialisten 

 Prof. Dr. Arnold G. Vulto, ziekenhuisapotheker / farmacoloog en hoogleraar ziekenhuisfarmacie 
&  praktische farmacotherapie, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 

 

Bijlagen: - Symposiumprogramma 

- Toelichting op het programma 

Noot voor de redactie: Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact 

opnemen met het secretariaat van de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland, telefonisch bereikbaar 

via 0118-412291 of 06 212 333 74 of per e-mail: info@biosimilars-nederland.nl 
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