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Switchen/omzetten 

•  Overstappen vs. omzetten 

•  Dokter in the lead  



Outline presentatie 

•  Achtergrondinformatie m.b.t. biosimilars en de rol 
van de medisch specialist 

•  Data van recente switch studies 

•  Standpunt Federatie van Medisch Specialisten 
(FMS) uit 2015 en aanpassing (concept)  



Medisch specialist m.b.t. gebruik 
dure geneesmiddelen 

•  Richt zich naar richtlijnen beroepsgroep 

•  Primair verdediger patiënten-belang 

•  Secundair bewust van beperkte financiële 
middelen waardoor soms keuzes gemaakt 
dienen te worden 



“Spagaat” 

•  Hoge en stijgende kosten zorg geven in het 
huidige economische klimaat sterke druk op 
budget medisch specialist 

•  Medisch specialist verantwoordelijk voor leveren 
best mogelijke behandeling 

 

à   Problemen vooral waar indicatiestelling  
      en/of vergoeding niet helder is   

 (bijv. zeldzame en off-label indicaties) 
à  Hoe om te gaan met biosimilars en switchen?  



Biosimilars 

•  ‘Similar’ aan reeds geregistreerde biologicals, 
maar meestal goedkoper! 

•  Biosimilars zijn niet vergelijkbaar met gewone 
generieke middelen: 
–  Eigenschappen van biologisch geneesmiddel niet 

volledig vast te stellen met behulp van 
analysetechnieken à bio-equivalentiestudies voldoen 
niet om vast te stellen of de effectiviteit/veiligheid 
equivalent is aan het referentieproduct 

–  Registratie-autoriteiten eisen klinische studies naar de 
vergelijkbaarheid van effectiviteit/veiligheid 



Effectiviteit en veiligheid van biologicals 
beïnvloed door veel verschillende factoren 
•  Het productieproces bepaalt de eigenschappen van het 

eindproduct 
•  De eigenschappen van het eindproduct bepalen de 

effectiviteit en veiligheid 
•  Wijze van toediening en patiëntfactoren zijn van invloed 

op de effectiviteit en veiligheid, met name de 
immunogeniciteit 

 
à Biological wordt niet zozeer gekarakteriseerd door de 

stofnaam, maar door hele productieproces  
 (dit geldt ook voor belangrijke wijzigingen in  
 het productieproces van innovatorproduct) 



Effectiviteit 
•  Wordt bepaald door farmacokinetiek en de 

farmacodynamiek 

•  Dit wordt beïnvloed door: 
–  de secundaire/tertiaire/quaternaire structuur van het 

eiwit (glycosylering, aggregaatvorming, denaturatie). 
Deze kan van invloed zijn op de duur en de mate van  
de biologische activiteit 

–  de immunogeniciteit, dat wil zeggen de vorming van 
bindende en neutraliserende antilichamen. 
Antilichamen kunnen de biologische activiteit 
neutraliseren of zodanig aan het eiwit binden dat de 
farmacokinetiek of de farmacodynamiek verandert 



Veiligheid 
•  Vooral immunogeniciteit is van belang: “anti-drug 

antibodies” kunnen tot (ernstige) reacties leiden, 
bijvoorbeeld als ze kruisreactiviteit vertonen met endogene 
eiwitten, of resulteren in verlies van effectiviteit  

•  Dit wordt beïnvloed door: 
–  de vorming van aggregaten 
–  onzuiverheden, hulpstoffen en verpakkingsmateriaal 
–  de toedieningsweg, dosering, frequentie, behandelingsduur 
–  genetische predispositie, immuunstatus (o.a. co-medicatie) en de 

comorbiditeit van de patiënt  

•  EMA ‘guideline’ m.b.t. de immunogeniciteit van biologicals 
à bij de biosimilars het verschil in immunogeniciteit met 
het innovatorproduct (het feit dat een eiwit een 
immuunrespons veroorzaakt, is geaccepteerd)  



Het biosimilar landschap in 2017 





Are all biosimilars equal? 

•  Some may be  
    more equal than others… 

•  Remicade biosimilar Flixabi: positieve EMA beslissing, 
maar 14 CHMP leden (inclusief NL) waren tegen i.v.m.:   
–  Effectiviteit consistent lager dan originator in fase 3 studie bij 

patiënten met reumatoïde artritis (RA) 
–  Hogere incidentie van anti-drug antibodies dan bij originator 
–  RA patiënten: DMARD’s en daarom normaal minder 

immunogeniciteit dan bij andere aandoeningen 

Van Aerts et al. Ned Tijdschr Geneeskd 2016;160:D888 



Hoe hiermee om te gaan? 

à Behoefte aan switch studies en richtlijnen 



NorSwitch 
•  Dubbelblind, gerandomiseerd 
•  Geeft antwoord op de vraag of patiënten 

veilig eenmalig kunnen switchen van 
originator naar biosimilar  

•  Geen informatie m.b.t. multiple switchen 
of switchen tussen verschillende 
biosimilars in 1 productgroep 

•  Underpowered m.b.t. specifieke ziekten: 
geen “signaal” bij patiënten met artritis, 
maar voor M. Crohn minder duidelijk… 



Bio-Switch infliximab 

•  Open-label; 192/211 (91%) patiënten met RA, PsA of 
SpA; stabiel op originator à switch biosimilar (Remsima) 

•  Na 6 mnd 44/192 (23%) gestopt met biosimilar: 
subjectieve ineffectiviteit (n=35), bijwerkingen (n=23), 
infuusreactie (n=2); geen SAE’s 

•  34 patienten: originator hervat 

•  Infliximab concentraties vergelijkbaar 

•  Anti-drug antibodies: 15/32 (47%) baseline; 10/26 (38%) 
na 6 mnd 



Bio-Switch (SMK) 

•  Switchen kan bij meerderheid van patiënten, 
maar biosimilar bij 23% gestaakt i.v.m. 
bijwerkingen of (subjectieve) verslechtering      
à  nocebo-effect, incorrecte causale attributie,     

         of natuurlijk beloop van de ziekte? 
 
•  Veel onrust bij patiënten: vraagt extra tijd en 

aandacht!  



Andere switch studies (1) 

•  In NL meerdere switch-initiatieven, zowel binnen de MDL 
(o.a. AMC, OLVG, Santeon ziekenhuizen en Radboud 
UMC/St. Maartenskliniek) als de reumatologie (o.a. 
Reade, Santeon ziekenhuizen, en Radboud UMC/St. 
Maartenskliniek) 

•  Niet alleen infliximab biosimilars, maar sinds kort ook 
biosimilars van Enbrel (etanercept) en op korte termijn 
ook Humira (adalimumab) en MabThera (rituximab) 



Andere switch studies (2) 

•  Niet-gerandomiseerde studie van de St. Maartenskliniek 
(Smits et al. J Crohns Colitis. 2016) met een korte follow-
up duur liet geen verlies aan effectiviteit zien bij 
patiënten met CU en CD op week 16 na de switch van 
originator infliximab naar de biosimilar CT-P13 

•  Italiaanse studie (PROSIT-BIO Cohort): switch bij CU en 
CD à geen verschil in veiligheid, maar wel verlies in 
respons van 12.2% na 6 maanden in de switch-groep 
t.o.v. een 2.3% overall verlies van respons (p=0.001)  

 

NB: in deze studies ontbrak zowel randomisatie als een 
controle-groep die doorging met de originator  



Switchen/Omzetten 

•  Bespreken met patiënt! 
•  Extra inzet dokter/verpleegkundige m.b.t. 

voorlichting (vooraf), afhandelen vragen over 
bijwerkingen etc. (tijdens), en beoordelen 
ziekteactiviteit 

•  Behoefte aan aanvullende studies (bijv. 
multiple switch + immunogeniciteit, etc.) 



Switch studies vs. praktijk 

Faccin F et al. Expert Opin Biol Ther. 2016 Dec;16(12):1445-1453.  



FMS standpunt 

1.  Er zijn geen bezwaren om bij een nieuw te starten 
biologisch geneesmiddel in plaats van het originele 
referentieproduct een geregistreerd biosimilar van dat 
product voor te schrijven 

2.  Als een biological effectief is en geen relevante 
bijwerkingen veroorzaakt bij een patiënt, mogen niet-
medische redenen niet de doorslag geven om te 
switchen naar een andere spécialité, dat wil zeggen 
naar een andere werkzame stof 



FMS standpunt m.b.t. switchen 
(concept) 

3. Switchen/omzetten kan worden overwogen indien: 
• Er geen signalen zijn dat uitwisseling bij deze specifieke 
innovator/biosimilar combinatie tot problemen heeft geleid 
• De patiënt is van tevoren geïnformeerd over de 
voorgenomen switch en de consequenties daarvan   
• Er vindt nauwkeurige klinische monitoring plaats van 
effectiviteit en bijwerkingen volgens richtlijn/aanwijzingen 
van het betreffende specialisme of van de 
wetenschappelijke vereniging   



FMS standpunt m.b.t. switchen 
(concept) 

3. Switchen/omzetten kan worden overwogen indien: 
• Bij vermindering van effectiviteit of ontstaan van 
bijwerkingen: mogelijkheid om terug te keren naar de 
innovater/oorspronkelijke biological  
• Bij langdurige behandeling van de individuele patiënt is het 
uitgangspunt om zo min mogelijk te switchen (bijvoorbeeld 
bij snelle wisselingen van preferentiebeleid), i.v.m. 
mogelijke inductie van  immunogeniciteit en lastige 
beoordeling van de relatie tussen middel en evt. 
bijwerkingen die optreden 
• In het dossier wordt op detailniveau (product en batch) 
informatie vastgelegd, zodat bij mogelijke problemen 
traceerbaarheid van het product geborgd is  



Traceerbaarheid 

•  Heeft alles te maken met de veiligheid  

•  Vanwege het opsporen van bijwerkingen moet 
traceerbaar zijn welk product een patiënt toegediend 
heeft gekregen  

•  Europese Commissie: aangescherpte regels voor 
farmacovigilantie, vooral m.b.t. melden van bijwerkingen 
van biologicals à opdracht aan registratie-autoriteiten 
van de lidstaten ervoor te zorgen dat traceerbaar is welk 
specifiek product een patiënt heeft gekregen en dat de 
voorschrijver op de hoogte is welk specifiek product aan 
een patiënt is afgeleverd 
  



Landelijke veiligheidsmonitor 
biologische geneesmiddelen 

•  Pilot in tien ziekenhuizen  

•  Doel: tijdige herkenning van (batch gerelateerde) 
bijwerkingen d.m.v. LIMS 

•  Het niet tijdig beschikbaar zijn van deze data op een 
geaggregeerd niveau kan leiden tot ongewenste 
vertraging of het missen van signalen 

•  Daarnaast wordt waardevolle informatie over 
bijwerkingen van de patiënt doorgaans buiten 
beschouwing gelaten   



Take home messages 
•  Voor nieuwe patiënten is er in de regel geen 

voorkeur voor originator of biosimilar à      
doelmatig inzetten van middelen! 

•  De beslissing om te switchen/omzetten is 
voorbehouden aan voorschrijvend arts na overleg 
met de patiënt 

•  Omzetten i.v.m. niet-medische redenen à  
verstandig om middelen vrij te maken voor een 
gespecialiseerde verpleegkundige die dit proces 
begeleidt (bijv. uit te verwachten besparingen) 

•  Aanvullende (multiple) switch studies gewenst 



Vragen? 

s.w.tas@amc.uva.nl 


