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  Wat zijn biosimilars? 

¡  Biosimilars zijn versies van innovatieve biologische 
geneesmiddelen, die zijn gemaakt nadat de  
marktexclusiviteit van het innovatieve product is verlopen 

¡ Omdat het biologische producten zijn, zijn zij niet identiek maar 
sterk gelijkend (similar) 

¡  Biosimilars worden door het Europese 
Geneesmiddelenagentschap (EMA) beoordeeld op kwaliteit, 
werkzaamheid en veiligheid. 

¡  Zij worden tot de markt toegelaten als vaststaat dat eventuele 
verschillen met het referentieproduct geen gevolgen van 
betekenis zullen hebben voor patiënten 
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Generiek middel 
¡  Laag molecuulgewicht 

¡  Productie chemisch 

¡  Zuiver product (>99%) 

¡  Identieke batches 

¡  Laag immunogeen 

¡  Relatief eenvoudige structuur 

¡  Goed te karakteriseren 

¡  Exacte kopie 

¡  Beperkt registratie dossier 

¡  Test: bio equivalentie 

¡  kostenbesparing 

Biosimilar 

¡  Groot tot zeer groot molecuul 

¡  Productie biologisch 

¡  ISO vormen 

¡  Variatie tussen productiegangen 

¡  Potentieel immunogeen 

¡  Complexe structuur 

¡  Moeilijk te karakteriseren 

¡  Versie 

¡  Uitgebreid registratiedossier 

¡  Testen: Comparability exercise 

¡  kostenbesparing 

Wat is het verschil met generieke 
geneesmiddelen? 
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Biosimilar pathway: een nieuwe manier van 
geneesmiddelen ontwikkelen, waarin de 
‘comparability exercise’ centraal staat 

4 

Clinical trials 

PK / PD 

Pre-
clinical 

Analytical 

traditioneel biosimilar 

(McAmish et al. CPT 2013) 



BIOSIMILARS

NEDERLAND

¡  The guiding principle is to establish similarity between the biosimilar and 
the reference product by the best possible means. 

¡  Biosimilar development is comparative and step-wise and tailor made 
1. comparative quality studies) 

¡  Analytical: physical+ chemical properties 
¡  Functional: biological/pharmacological activity 

2. comparative non-clinical studies  
¡  Pharmacodynamics 
¡  Toxicology 

3. comparative clinical studies 
¡  PD/PK 
¡  Efficacy + safety + immunogenicity 

 Regulating biosimilars in the EU 
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 EMA biosimilar guideline
 (2005-2015) 
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Demonstrate biosimilarity:  
stepwise uncertainty reduction 
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 3 generaties/klassen biosimilars 

1e generatie 
¡  Substitutieproducten gelijkend op endogeen molecuul; 

effect bijna direct zichtbaar en bij iedereen 
¡  Epoetine, groeihormoon, filgrastim, glargyline insuline 

2e generatie 
¡  Gedefinieerd farmacologisch effect; effect zichtbaar in 

weken, maar niet bij iedereen 
¡  TNF-alfa remmers bij RA en IBD 

3e generatie 
¡  Minder concreet uitgesteld klinisch effect 
¡  Effect is een statistische kans op de lange termijn 
¡  Targeted therapies in oncologie: Bevacizumab, 

trastuzumab 
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Molecule	 Company	 Approval date	 Brandname	
Somatropin	 Sandoz	 Apr 2006	 Omnitrope	
Epoetin alfa	 Medice	 Aug 2007	 Abseamed	
Epoetin alfa	 Sandoz	 Aug 2007	 Binocrit	
Epoetin alfa	 Hexal	 Aug 2007	 Epoetin Alfa Hexal	
Epoetin zeta	 Hospira	 Dec 2007	 Retacrit	
Epoetin zeta	 Stada	 Dec 2007	 Silapo	

Filgrastim	 AbZ-Pharma	 Sep 2008	 Biograstim	
Filgrastim	 Ratiopharm	 Sep 2008	 Ratiograstim	
Filgrastim	 Teva	 Sep 2008	 Tevagrastim	
Filgrastim	 Hexal	 Feb 2009	 Filgrastim Hexal	
Filgrastim	 Sandoz	 Feb 2009	 Zarzio	
Filgrastim	 Hospira/Pfizer	 Jun 2010	 Nivestim	
Infliximab	 Hospira/Pfizer	 Sep 2013	 Inflectra	
Infliximab	 Celltrion	 Sep 2013	 Remsima	

Follitropin alfa	 Teva	 Sep 2013	 Ovaleap	
Filgrastim	 Apotex	 Oct 2013	 Grastofil	

Follitropin alfa	 Finox	 Mar 2014	 Bemfola	
Filgrastim	 Accord Healthcare	 Sep 2014	 Accofil	

Insulin glargine	 Eli Lilly	 Sep 2014	 Abasaglar 	
Etanercept	 Samsung Bioepis	 Jan 2016	 Benepali	
Infliximab	 Samsung Bioepis	 May 2016	 Flixabi	

Enoxaparin-Na	 Techdow	 Sep 2016	 Inhixa	
Enoxaparin-Na	 Pharmathen	 Sep 2016	 Thorinane	
Insulin glargine	 MSD	 Nov 2016	 Lusduna	

Teriparatide	 Stada	 Nov 2016	 Movymia	
Teriparatide	 Gedeon Richter	 Nov 2016	 Terrosa	
Rituximab	 Celltrion	 Feb 2017	 Truxima	

Adalimumab	 Amgen	 March 2017	 Amgevita, Solymbic	
Rituximab	 Sandoz	 June 2017	 Riximyo,Rixathon	
Rituximab	 Celltrion	 July 2017	 Blitzima, Ritemvia, Rituzema	

Etanercept	 Sandoz	 June 2017	 Erelzi	
Adalimumab	 Samsung	 August 2017	 Imraldi	

 	  	 Pending EC decision	  	
Adalimumab	 Boehringer-Ingelheim	 Sept 2017	 Cyltezo	
Trastuzumab	 Samsung Bioepis	 Sept 2017	 Ontruzant	

 	  	  	  	
 	  	  	  	

  EMA Licensed Biosimilars  

  September  2017 (14/09/2017) 
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§  Nieuwe patiënten kunnen zonder meer met een biosimilar behandeld 
worden 

§  Uitwisseling tussen het referentiegeneesmiddel (het innovator product) 
en de biosimilar geneesmiddelen die hierop gebaseerd zijn, of 
onderling tussen biosimilars die gebaseerd zijn op hetzelfde 
referentiemiddel is mogelijk echter uitsluitend indien er adequate 
klinische monitoring plaatsvindt en de patiënt goed wordt 
geïnformeerd 

§  Wanneer een patiënt met een biologisch geneesmiddel wordt 
behandeld, moet in het patiëntendossier op detailniveau (product en 
batch) informatie worden vastgelegd, zodat bij mogelijke problemen 
traceerbaarheid van het product geborgd is 

CBG standpunt: Uitwisselbaarheid van 

biosimilars - april 2015     
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Waarom biosimilars en waarom nu? 
¡  Marktexclusiviteit leidt tot hoge prijzen voor innovatieve 

geneesmiddelen 

¡  Na verlopen van exclusiviteit brengen biosimilars marktwerking op 
gang 

¡  Marktwerking leidt tot lagere prijzen en een betere toegankelijkheid 
tot die middelen 

¡  Lagere ontwikkelkosten biosimilars 
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 Biosimilars in oncologie 

¡  3e generatie biosimilars 

¡  uitgesteld klinisch effect 

¡  Insufficiënte farmacodynamische parameters 

¡ Combinatietherapie met andere oncolytica 

¡  Uitdaging is kiezen van de juiste, meest sensitieve 
clinical trial in de biosimilarity exercise 

¡  Uitdaging is extrapolatie naar andere indicaties 
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Herceptin (trastuzumab): 

 

¡ Vroege  HER2-positieve borstkanker 

¡ Gemetastaseerde  HER2-positieve borstkanker 

¡ Gemetastaseerde HER2-positieve maagkanker 

 in combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil 
en cisplatine geïndiceerd als 
eerstelijnsbehandeling. 
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Patiënt A heeft een gemetastaseerd maagcarcinoom en 
wordt behandeld met combinatie chemotherapie: 5FU, 
oxaliplatin en herceptin. 

Het ziekenhuis heeft besloten om de Herceptin te 
vervangen door de biosimilar X hiervan. De apotheker 
heeft U hiervan op hoogte gesteld 

Wat is uw reactie?  
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Stelling 1 

Een biosimilar wordt geregistreerd (tot de markt 
toegelaten) voor dezelfde indicaties  als het 
product waarvan het is afgeleid 
(referentieproduct)   

1. Ja 

2. Nee 

3. Weet ik niet 
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Stelling 2 

 

Biosimilars kun je als verstandige dokter alleen 
voorschrijven bij indicaties die in goed klinisch 
geneesmiddelonderzoek zijn onderzocht en 
bewezen 

1. Ja 

2. Nee 

3. Geen mening 
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¡ Wanneer biosimilarity is vastgesteld en de klinische data 
verkregen zijn in een bepaalde indicatie, kan de 
werkzaamheid en veiligheid die zo bevestigd is in principe 
geëxtrapoleerd worden naar andere indicaties. 

¡ well–established scientific principle with biologicals 

¡  complex, case by case 

¡  scientific justification 

 Extrapolatie van indicaties 
20 
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Extrapolatie: scientific justification 

¡ Werkingsmechanisme: receptor (binding, 
interactie) 

¡  Relevante studiepopulatie:  sensitief(populatie, 
eindpunten) 

¡  Immunogeniciteit 
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 Rituximab (Mabthera) 

 

¡  folliculair lymfoom en diffuus grootcellig B-cel 
non-hodgkinlymfoom   

¡  chronische lymfatische leukemie (CLL),  

¡  reumatoïde artritis  

¡  granulomatose met polyangiitis (GPA of ziekte 
van Wegener) en microscopische polyangiitis 
(MPA),  
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Truxima, eerste biosimilar in de 
hematologie (vanaf maart 2017) 
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Truxima  
(eerste biosimilar van rituximab) 

§  Klinisch onderzoek met Truxima ® 

§  CT P10 3.2 Fase III in RA (3 armen, dubbelblind, n=372) 

§  CT P10 3.3 Fase III in AFL (2 armen, dubbelblind, n=121)  
§  sensitieve populatie FL (icm CVP chemotherapie) 
§  ORR: sensitief eindpunt in kader van similarity 

exercise 

 
¡  Efficacy, pharmacokinetics, and safety of the biosimilar CT-P10 compared with 

rituximab in patients with previously untreated advanced-stage follicular lymphoma: a 
randomised, double-blind, parallel-group, non-inferiority phase 3 trial  

¡  Won Seog Kim et al Lancet hematology, online july 13 2017,  

 
¡   Rituximab biosimilar and reference rituximab in patients with previously untreated 

advanced follicular lymphoma (ASSIST-FL): primary results from a confirmatory phase 3, 
double-blind, randomised, controlled study  

¡  Wojciech Jurczak et Lancet hematology, online july 13 2017 

   

¡   Rituximab biosimilar and reference rituximab in patients with previously untreated advanced follicular lymphoma (ASSIST-FL): primary results from a confirmatory phase 3, double-blind, randomised, controlled study  

¡  Wojciech Jurczak, Ilídia Moreira, Govind Babu Kanakasetty, Eduardo Munhoz, Maria Asunción Echeveste, Pratyush Giri, Nelson Castro, Juliana Pereira, Luiza Akria, Sergey Alexeev, Eugeniy Osmanov, Peijuan Zhu, Siyka Alexandrova, Angela Zubel, Olof Harlin, Jutta Amersdorffer  

¡   Rituximab biosimilar and reference rituximab in patients with previously untreated advanced follicular lymphoma (ASSIST-FL): primary results from a confirmatory phase 3, double-blind, randomised, controlled study  

¡    
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 Truxima (eerste biosimilar van 
rituximab) 

¡  Klinisch onderzoek met Truxima ® 

¡   CT P10 3.2 Fase III in RA (3 armen, dubbelblind, n=372) 

¡   CT P10 3.3 Fase III in AFL (2 armen, dubbelblind, n=121)  
¡  sensitieve populatie FL (icm CVP chemotherapie) 
¡  ORR: sensitief eindpunt in kader van similarity exercise 

¡  Efficacy, pharmacokinetics, and safety of the biosimilar CT-P10 compared 
with rituximab in patients with previously untreated advanced-stage 
follicular lymphoma: a randomised, double-blind, parallel-group, non-
inferiority phase 3 trial  

¡  Won Seog Kim et al Lancet hematology, online july 13 2017,  

¡   Rituximab biosimilar and reference rituximab in patients with previously 
untreated advanced follicular lymphoma (ASSIST-FL): primary results from a 
confirmatory phase 3, double-blind, randomised, controlled study  

¡  Wojciech Jurczak et Lancet hematology, online july 13 2017 

¡  Rituximab biosimilar and reference rituximab in patients with previously untreated advanced follicular lymphoma (ASSIST-FL): primary results from a confirmatory phase 3, double-blind, randomised, controlled study  

¡  Wojciech Jurczak, Ilídia Moreira, Govind Babu Kanakasetty, Eduardo Munhoz, Maria Asunción Echeveste, Pratyush Giri, Nelson Castro, Juliana Pereira, Luiza Akria, Sergey Alexeev, Eugeniy Osmanov, Peijuan Zhu, Siyka Alexandrova, Angela Zubel, Olof Harlin, Jutta Amersdorffer  

¡   Rituximab biosimilar and reference rituximab in patients with previously untreated advanced follicular lymphoma (ASSIST-FL): primary results from a confirmatory phase 3, double-blind, randomised, controlled study  

¡    
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§  Immunogeniciteit: pre-registratie onderzoek en post-
registratie (RMP) 

§  Extrapolatie van indicaties 

§  Uitwisselbaarheid (overstappen) : standpunt CBG, FMS 

§  Klinische monitoring (tracebility, registers) 

§  Rol hulpmiddelen (pen), toedieningsroute (iv/sc) 

§  Shared decision making: patiënt, apotheker en arts 

§  Educatie: informatie achterstand patiënten, artsen 

§  Rol van ziektekostenverzekeraars (vergoedingen, incentives) 

Biosimilars in de praktijk:  
 aandachtspunten 
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Convincing some doctors and 
patients that biosimilars are 
worth trying is like ……… 

Dana Wyse, Jesus had a sister productions, 1996-2013. 


