Biosimilars op Maat in ziekenhuizen (BOM)
Samen werken aan gepast gebruik van biologische geneesmiddelen

Waarom aandacht voor biosimilars?
Er komen steeds meer biosimilars op de markt. Hierdoor nemen ook de mogelijkheden toe voor doelmatig
voorschrijven en doelmatige inkoop. Door de komst van biosimilars ontstaat voor artsen immers meer keuze
van geneesmiddelen met behoud van de kwaliteit van de zorg. Zowel op lokaal als op landelijk niveau is er
steeds meer aandacht voor de mogelijkheden die biosimilars bieden. Voorschrijvers en patiënten hebben echter
nog veel vragen en de mate van acceptatie door betrokkenen is verschillend.

Wat kunnen wij u bieden?
De Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (IBN) en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
ontwikkelen met subsidie van het ministerie van VWS het programma 'Implementatie Biosimilars op Maat in
ziekenhuizen' (BOM). Dit is een educatief programma met informatie over de verschillende aspecten van
biosimilars en de (belemmeringen bij de) toepassing hiervan in de praktijk. Hiermee willen we maximale
bewustwording en acceptatie van de mogelijkheden die de komst van biosimilars bieden, bij zorgverleners en
patiënten bereiken.
Met het programma op maat willen we aansluiten bij de lokale behoeften, zodat we bestuurders en
zorgverleners van de ziekenhuizen en umc's optimaal ondersteunen bij het maken van beleid rondom
biosimilars. Het programma biedt onder andere bijeenkomsten voor alle betrokkenen, geaccrediteerde
e-learningmodules en factsheets voor artsen, apothekers, verpleegkundigen en apothekersassistenten en korte
voorlichtingsfilmpjes voor patiënten. De materialen zullen aansluiten bij de bestaande NVZA Toolbox.
Ziekenhuizen en umc's kunnen de materialen inzetten en gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Wat betekent deelname voor u?
Als u deel wilt nemen aan het programma, inventariseren we allereerst de mate van acceptatie van biosimilars
en lopende initiatieven/afspraken binnen uw instelling. Daarna brengen we tijdens een initiatiebezoek samen
met u de lokale situatie en behoefte aan scholing in kaart. Ook komt aan bod hoe u het ontwikkelde
programma in uw organisatie het beste vorm kunt geven.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het project 'Biosimilars op Maat in ziekenhuizen'? Of wilt u zich aanmelden voor
deelname aan het project? Neem dan contact op met de projectmedewerkers van de IBN en het IVM via
e-mail bom@medicijngebruik.nl.
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