
Bekijk dit bericht hier online.

Tweede Nationaal IBN Biosimilar Symposium
op 12 januari 2017 in Congres en Meeting Center Eenhoorn te

Amersfoort (tegenover het station)

Geachte relatie,

In deze IBN-Nieuwsbrief alvast een voorproefje op het 2de Nationaal IBN
Biosimilar Symposium dat op 12 januari 2017 in Amersfoort plaats vindt. Het
symposium heeft als thema: Overstappen, is opgedeeld in twee delen en staat
in het teken van informatie, educatie en debat.
Tijdens het Engelstalige ochtendprogramma gaan de sprekers in op onderzoek
en de klinische ervaringen bij het overstappen naar biosimilars in de praktijk.
In het Nederlandstalige middagprogramma zullen betrokken veldpartijen hun
visie geven op de verschillende aspecten van het overstappen naar een
biosimilar. Daarnaast wordt er een literatuur-update gepresenteerd over al het
onderzoek dat is gedaan naar overstappen bij biosimilars.

http://www.biosimilars-nederland.nl/wp-content/uploads/2016/12/Tweede_Nationaal_IBN-Biosimilar_Symposium.pdf


Download hier het programma 

Heeft u zich nog niet aangemeld?
Meld u dan hier aan voor het Symposium op 12 januari 2017

Onbekend maakt onbemind
Ondanks de objectieve, verifieerbare feiten is er bij artsen en patiënten
terughoudendheid bij de acceptatie van biosimilars. Biosimilars zijn een nieuwe
groep geneesmiddelen – naast innovatieve producten en generieke
geneesmiddelen – die volgens een ander model worden ontwikkeld en
geregistreerd. Deze onbekendheid leidt tot onzekerheid, en onzekerheid leidt
tot terughoudendheid, een alleszins begrijpelijke reactie. Meer educatie is
daarom noodzakelijk, en daarop is het 2e Nationaal IBN Biosimilar Symposium
gericht.
Lees hier wat Hoogleraar Arnold G. Vulto eerder over biosimilars in een artikel
in Farma Magazine zei. 

De sprekers
Onze keynote speaker Professor Tore Kvien uit Oslo, hoofdonderzoeker van
het Noorse NorSwitch onderzoek, komt de resultaten van dat onderzoek
toelichten en neemt deel aan het debat. Uiteraard staan we ook stil bij
Nederlandse ervaringen en bij de statistische principes van dit type vergelijkend
onderzoek.
Bekijk hier het overzicht van onze sprekers met extra informatie.

Videointerviews 
Bekijk onderstaande videointerviews en hoor waarom zij vinden dat het 2de
Nationaal IBN Biosimilar Symposium van belang is.

http://www.biosimilars-nederland.nl/wp-content/uploads/2016/12/Program-2nd-Dutch-National-IBN-Symposium-2017-versiedatum-2016-12-29.pdf
http://www.biosimilars-nederland.nl/aanmelden-2/
http://farma-magazine.nl/hoogleraar-arnold-vulto-over-biosimilars-onbekend-maakt-onbemind/
http://www.biosimilars-nederland.nl/informatie-over-de-sprekers/


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

Dr. A.A.M. Franken, Internist Isala Zwolle en lid College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen

Prof. Dr. Arnold G. Vulto, Hoogleraar Ziekenhuisfarmacie, ErasmusMC
Rotterdam

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

Over een jaar zijn bijna 40 biosimilars geregistreerd, grote besparingen
mogelijk!
Eind 2016 waren er meer dan 20 biosimilars geregistreerd door het Europese
Geneesmiddelen-agentschap (EMA), en er zijn er nog zo’n 20 aangemeld voor
registratie. Voordat we een jaar verder zijn, zullen artsen kunnen kiezen uit 40
biosimilars om voor te schrijven en kunnen patiënten er hun voordeel mee
doen.
In Europa hebben we nu meer dan 10 jaar biosimilars op de markt, en in die 10
jaar is er geen enkel noemenswaardig incident geweest. Het patroon van
bijwerkingen van biosimilars is niet anders gebleken dan dat van de referentie-
producten. Dat hoeft niet echt te verbazen, want biosimilars voldoen op alle
vlakken aan precies dezelfde kwaliteitscriteria als alle andere geneesmiddelen
die op de markt komen. Het hoogwaardige en kritische beoordelingssysteem
van de EMA en van het Nederlandse College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen heeft aantoonbaar goed gewerkt. Tegen 2019-2020 kunnen
de structurele besparingen voor de zorg oplopen tot 200 miljoen Euro of meer
per jaar.

http://www.biosimilars-nederland.nl/?p=4703
http://www.biosimilars-nederland.nl/?p=4718
http://www.biosimilars-nederland.nl/?p=4720
http://www.biosimilars-nederland.nl/videointerview-dr-d-l-hilarius-ziekenhuisapotheker-rkz-en-voorzitter-taakgroep-dure-geneesmiddelen/


Lees hier de gehele toelichting op het symposium

Accreditatie
Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij KNMP, MDL, NIV, NVDV,
NVK,NVR, NVMO en NVZA.
Het symposium wordt ondersteund door Zorgverzekeraars Nederland, het
Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuisapothekers.

Meer informatie
Overige informatie over het symposium treft u hier aan.

Over ons eerste Nationaal IBN Symposium on Biosimilar Monoclonal
Antibodies (2015)
Eerder organiseerde IBN het symposium Educational Meeting on Biosimilar
Monoclonal Antibodies - Focus on implementation, in september 2015. 
Bekijk hier de videosamenvatting van dit symposium
Lees hier het verslag van het dit symposium 

Graag tot 12 januari 2017.
De leden van Kerngroep Initiatiefgroep Biosimilars Nederland
 

De kerngroep IBN wordt gevormd door:

Bart Benraad, ziekenhuisapotheker

Erik Blaauw, accountmanager intramurale farmacie, ONVZ Zorgverzekeraar

Niels Boone, ziekenhuisapotheker, Zuyderland Medisch Centrum

Anton Franken, internist Isala en CBG

http://www.biosimilars-nederland.nl/informatie-over-2e-nationaal-ibn-biosimilars-symposium/
http://www.biosimilars-nederland.nl/aanmeldpagina-2de-nationaal-symposium-biosimilars/
http://www.biosimilars-nederland.nl/video-summary-symposium-ibn/
http://www.biosimilars-nederland.nl/wp-content/uploads/2015/10/Verslag-symposium-Biosimilars-Nederland-3-september-2015.pdf
http://www.biosimilars-nederland.nl/over-initiatiefgroep-biosimilars-nederland/


Maarten Loof, zorginkoper medisch specialistisch zorg, Coöperatie VGZ

Caspar van Loosen, beleidsadviseur, NVZA

Susan Noyon, adviserend apotheker, Zilveren Kruis

Lonneke Timmers, adviserend apotheker, Menzis

Arnold Vulto, ziekenhuisapotheker, Erasmus MC

Sahar van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, adviserend apotheker Innovatie & Advies, CZ

Twitter LinkedIn

U ontvangt deze e-mail als relatie van Initiatiefgroep Biosimilars Nederland

www.biosimilars-nederland.nl
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