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BIOSIMILARS

NEDERLAND

Agenda 

¡ Wat zijn biosimilars? 

¡ Wat zijn verschillen met generieke 
geneesmiddelen? 

¡ Registratietraject biosimilars/ biosimilar pathway 

¡ Uitwisselbaarheid/ overstappen 

¡ Waarom biosimilars en waarom nu? 

¡ Insuline biosimilars in de praktijk 
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Keuzes van de voorschrijvende arts 

¡ Een merkgeneesmiddel 

¡ Een merkloos, generiek geneesmiddel 

¡ Magistrale receptuur 

En nu ook:  

¡ Biosimilar 

De vraag is: wat zijn biosimilars nu precies? 
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 Biotechnologische geneesmiddelen 

Ø Biologicals worden gedefinieerd als 
producten die worden gemaakt 
door een biologische bron (levende 
organismen) (celkweek, bacterie) 

Ø Complexe eiwitten: insuline, 
groeihormoon, epo, cytokines, 
stollingsfactoren, vaccins, 
antikankergeneesmiddelen 

Ø Productieproces complex en bevat 
vele stappen. Eindresultaat 
afhankelijk van productieproces 

Ø Patenten van bepaalde biologicals 
verloopt, biosimilars (=kopieproduct) 
komen op de markt 
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Wat zijn biosimilars? 6 

¡ 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 Geneesmiddelen-
agentschap (EMA), in samenspraak met het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen 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 excercise 

¡  kostenbesparing 

Wat is het verschil met generieke geneesmiddelen? 7 
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Biosimilar pathway: een nieuwe manier van 
geneesmiddelen ontwikkelen, waarin de ‘comparability 
exercise’ centraal staat 
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Clinical trials 

PK / PD 

Pre-
clinical 

Analyti-
cal 

traditioneel biosimilar 

(McAmish et al. CPT 2013) 
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EMA biosimilar guidelines (2005-2015) 9 
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§ Nieuwe patiënten kunnen zonder meer met een biosimilars 
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 (April 2015):  
Uitwisselbaarheid van biosimilars 
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Biosimilars: 3 klassen 

¡ 1e klasse 
¡  Substitutieproducten gelijkend op endogeen 

molecuul; effect bijna direct zichtbaar en bij iedereen 

¡  Epoetine, groeihormoon, filgrastim, insuline glargine  

¡ 2e klasse 
¡  gedefinieerd farmacologisch effect; effect zichtbaar 

in weken, maar niet bij iedereen 

¡  TNF-alfa remmers bij RA en IBD 

¡ 3e klasse 
¡ Minder concreet, uitgesteld klinisch effect 

¡  Effect is een statistische kans op de lange termijn 

¡  Targeted therapies in oncologie: bevacizumab, 
rituximab , trastuzumab 
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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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NZA monitor dure geneesmiddelen (December 2017) 
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Potentiele kostenbesparing dure 
geneesmiddelen door biosimilars 

¡ Adalimumab (exclusiviteit vervalt oktober 2018):   
  215 miljoen euro 
¡ Etanercept (vrij): 142 miljoen euro 
¡ Infliximab (vrij): 139 miljoen euro 
¡ Trastuzumab (vrij): 77 miljoen euro 
¡ Rituximab (vrij): 63 miljoen euro 
¡ Bevacizumab (exclusiviteit vervalt in jan 2022 en 

wellicht al eerder): 58 miljoen euro 
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¡ In 2016 totaal 700 miljoen Euro 
¡ Uitgaande van kortingen van 40 tot 60 procent 

op biosimilars is een besparing van 350 miljoen 
euro in principe haalbaar.  
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§ Extrapolatie van indicaties 
§  Immunogeniciteit: 

§ Uitwisselbaarheid (overstappen) : standpunt CBG, FMS 
§ Klinische monitoring (traceability, registers) 
§ Rol hulpmiddelen (pen: insuline/groeihormoon), 

toedieningsroute (iv/sc) bij trastuzumab/rituximab 
§  Shared decision making: patiënt, apotheker en arts 
§ Educatie: informatie achterstand patiënten, artsen 
§ Rol van ziektenkostenverzekeraars (vergoedingen, 

incentives) 

 

Biosimilars in de praktijk: aandachtspunten 
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§ Lantus (glargine): 
§ Abasaglar (Lilly) 2014: verkrijgbaar 
§  Lusduna (MSD) 2016: nog niet verkrijgbaar 
§  Semglee (Mylan 2018: nog niet verkrijgbaar 

§ Humalog (lispro) 
§  Insuline Lispro Sanofi 2017: nog niet verkrijgbaar 

Biosimilar insulines 18 
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¡ EMA-Guideline on non-clinical and 
clinical development of similar 
biological medicinal products 
containing recombinant human 
insulin and insulin analogues (2014) 

¡ Quality 

¡ LY2963016(= abasaglar): 
recombinant insuline analoog van 
glargine: 53 aminozuren, geen 
glycosylering, ketens verbonden 
met disulfide bruggen 

Regulatoire aspecten biosimilar insulines 
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20 Regulatoire aspecten biosimilar insulines: 
similarity exercise  
¡ Quality: analytical en structural similarity 
¡ Non-clinical:  
¡  Binding/activatie insuline receptoren(IR)/ IgF1 receptor 

¡  Functionele assays insuline receptor 

¡ Mitogene potentie 

¡  (Effectiviteit in ratten- en honden-model) 

¡  PK studies in ratten 

¡  Toxicologie in ratten 

¡ Clinical: 
¡  EMA Guideline: PK/PD middels euglycemische clamp studies zijn de beste 

methode om similarity aan te tonen. Klinische studies met HbA1c als eindpunt 
zijn niet sensitief genoeg 
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Insuline biosimilars : klinische onderzoeken 

¡  Fase I: PK/PD equivalence in 5 glucose-clamp 
studies in gezonde vrijwilligers (n=100) en type I 
patiënten (n=75) 

¡  Fase 3:   safety clinical studies (abasaglar: ABEB 
(type 1 n= 536, ABEC (type 2 n= 759): 
¡  Veiligheidsprofiel Lantus en abasaglar 

vergelijkbaar: AEs, hypoglycemie, allergische of 
injectie plaats reacties 

¡  Immunogeniciteit: Geen verschil in AIA(=anti-
insuline antilichamen) zowel basaal als na 24 en 52 
weken tussen Lantus en biosimilars. Geen relatie 
tussen Antilichamen en effectiviteit en veiligheid 

¡  Immunogeniciteit speelt bij insulines geen klinische 
rol 
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Potentiële 
besparing 
50% of meer 
 
(momenteel 
10-15%) 
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Insuline Biosimilars: praktische aspecten (1) 

¡ Geen relevante verschillen in kwaliteit, effectiviteit en 
veiligheid tussen Lantus en abasaglar / Lusduna/
Semglee 

¡ De rol van de insuline pen 

¡ Verschillen tussen de insuline pensystemen  

¡  Iedere firma heeft eigen penssyteem 

¡  Uitwisselbaarheid? 

¡  Keuze product: patient/arts/diabetesverpleegkundige 
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¡ Nieuwe patiënten: geen probleem 
¡ Overstappen: welke patiënten?, protocol 
¡ Logistiek inspanningen (uitleg) versus doelmatigheid 

(kostenreductie) 
¡ Kostenbesparing: beperkt vooralsnog 
¡ Preferentiebeleid 

¡ Monitoring 
¡ ‘normale praktijkvoering’: hypo’s, glucose, HbA1c, 

bijwerkingen 

Insuline Biosimilars: praktische aspecten (2) 
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NDF: aandachtspunten voor overstappen  
(13 november 2018), aanvulling op standpunten 
2015/2017 
¡  Bij het voorschrijven van insulines aan patiënten die reeds insuline 

gebruiken kan een goedkopere biosimilar overwogen worden. Dit 
proces moet zorgvuldig worden afgestemd met de patiënt 

¡  Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de begeleiding 
en monitoring van patiënten die overstappen van/naar een biosimilar 
van insuline 

¡  Bij de beslissing om patiënten te laten overstappen op een biosimilar, 
moet nadrukkelijk rekening gehouden worden met de extra 
inspanning die hiervoor van zorgverlener en patiënt gevraagd wordt. 
Hier moet aandacht voor zijn in de onderhandelingen en afspraken 
tussen zorggroepen en zorgverzekeraar 

¡  Malusregelingen passen daar in de zienswijze van de NDF niet bij 

¡  De NDF neemt afstand van het gebruik van de door haar 
geformuleerde aandachtspunten als legitimering van een versneld in 
te voeren en op basis van doelmatigheid onverdedigbaar 
preferentiebeleid van zorgverzekeraars 
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¡ Kostenbesparing is beperkt (10-15%) 
¡ Marktwerking niet optimaal bij 2 middelen 
¡ Uptake biosimilar beperkt 

¡ What’s in it for me (wie wordt er wijzer van?) 

Insuline Biosimilars: praktische aspecten (3) 
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¡ MSD: geen Lusduna op de Europese markt 
¡ Mylan: twijfelt over toelating Semglee in Nederland 

¡ Waarom is uptake zo laag en hoe gaan we dit 
veranderen? 

¡ Rol diverse stakeholders (artsen, verpleegkundigen, 
patientenverenigingen, ziektenkostenverzekeraars, ZN, 
VWS 

¡ Educatie zorgverleners 

Insuline Biosimilars: praktische aspecten (4) 


