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Oncologische biosimilars vragen om goede communicatie 
Met de snel stijgende kosten voor innovatieve geneesmiddelen én de vele
innovaties die voor de deur staan, was de eensluidende boodschap van
de verschillende sprekers op het 3e Nationaal Biosimilar Symposium op
donderdag 12 april in Rotterdam: arts, patiënt, ziekenhuisapotheker en
zorgverzekeraar kunnen niet om de oncologische biosimilars heen. 

Biosimilars zijn hard nodig om behandeling van kanker betaalbaar én innovatief
te houden. Met die woorden zet oncoloog Paul Cornes, expert op het gebied
van biosimilars, innovatie en kosteneffectieve zorg, de aanwezigen direct op
scherp. Zeker in Nederland, waar het ziektekostensysteem straks tot het
duurste ter wereld behoort als we niet ingrijpen door biosimilars in te zetten om
marktwerking aan te jagen.
 

Eerste conclusie Derde Nationaal Biosimilar Symposium
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Foto: Locatie van het symposium.

Omgekeerde piramide
Hoogleraar hematologie dr. Wojciech Jurczak heeft diverse biosimilar-trials met
rituximab geleid.Zijn ervaring is dat wetenschappelijk de gelijkwaardigheid van
biosimilars prima is aan te tonen met het onderzoeksmodel van de
‘omgekeerde piramide’, waarin de brede basis ligt in preklinisch onderzoek en
de smalle top bestaat uit klinische trials. De enorme besparingen die de inzet
van biosimilars opleveren, leiden – zeker in zijn thuisland Polen – ertoe dat
meer patiënten nu en straks toegang hebben tot behandeling.
 

Patiëntvriendelijke communicatie
Dat er nog wel wat werk aan de winkel is om dat in de praktijk ook te bereiken,
blijkt uit de korte film Het draait om de patiënt. Borstkankerpatiënte Babette
gebruikt al elf jaar Herceptin en verwoordt wat veel patiënten voelen bij het
woord ‘overstap’: “Wat goed werkt, moet je niet veranderen. Ik  durf de gok
niet  te nemen.”
 
Het schort vaak nog aan betrouwbare en patiëntvriendelijke
informatievoorziening. Reden waarom ook nog veel het nocebo-effect optreedt
en patiënten subjectieve ziekte-verergering ervaren, iets waar later op de dag
nog uitgebreid bij wordt stilgestaan. Ziekenhuisapotheker Thijs Giezen, lid van
de kerngroep van Biosimilars Nederland en adviseur van het College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), hoopt dat de compleet herziene

http://www.biosimilars-nederland.nl/mevrouw-babette-boon-het-draait-om-de-patient/


patiëntenfolder Antwoorden op vragen over biologische medicijnen van het
CBG daar een rol bij kan spelen.

Foto: debat Practical implementation of biosimilar monoclonal antibodies in cancer
care. Dr Paul Cornes, MD, PhD, oncologist, Bristol; Prof Wojciech Jurczak, MD, PhD,
haematologist, Krakow; Prof Xavier Pivot, MD, PhD, oncologist,
Strasbourg; debatleider Arnold G. Vulto, PharmD, PhD, Rotterdam.

Informatie op maat
In het verlengde daarvan ligt Biosimilars Op Maat: een door VWS gefinancierd
educatieprogramma dat Biosimilars Nederland gaat aanbieden in
samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Internist
Anton Franken: “De wetenschap is eruit, maar er moet ook vertrouwen zijn van
artsen en patiënten en minder emotie. Dat begint met informatie en scholing op
maat.”
 
Het laatste woord is aan de patiënt. Marga Schrieks van de
Borstkankervereniging laat zien aan de hand van een enquête onder
borstkankerpatiënten dat die niet negatief staan tegenover biosimilars, maar
dat bij die keuze ook andere factoren en persoonlijke voorkeuren een rol
spelen: in het ziekenhuis of thuis, subcutaan of intraveneus. Patiënten hebben
begrip voor het feit dat goedkoper betekent dat er meer patiënten geholpen
kunnen worden, er extra oncologieverpleegkundigen kunnen werken of nieuwe

https://www.cbg-meb.nl/documenten/brochures/2018/01/01/folder-biosimilars


middelen binnen bereik komen. “Maar”, zo vat Schrieks de dag samen,
“uiteindelijk staat of valt alles met goede communicatie.”
 

Terugkijken kan
De presentaties van de sprekers, de videoverslaglegging en de foto's die
werden gemaakt tijdens het symposium maar ook verslaglegging over het
symposium plaatsen we in de komende dagen en weken op onze website. We
gaan u daarover informeren.
U kunt nu alvast de presentaties bekijken en een eerste foto impressie
bekijken.
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