Stichting Initiatiefgroep Biosimilars Nederland
Voorgenomen Activiteiten voor 2019
De Stichting Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (Biosimilars-Nederland) wil bijdragen aan de
betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Zij heeft ten doel het bevorderen
van een rationeel en doelmatig gebruik van geneesmiddelen, met een focus op biologische
geneesmiddelen, en heeft daarmee een algemeen nut beogende doelstelling.
Biosimilars-Nederland beoogt het proactief geven van onafhankelijke, wetenschappelijk
verantwoorde informatie, door het verzorgen van educatie en het bevorderen van het debat.
Ambitie
Biosimilars-Nederland streeft er naar om door alle betrokkenen bij het biosimilars-debat te worden
gezien als de kennis-autoriteit op het gebied van biosimilars. Zij heeft zowel ambitie als
kennisinstituut en als denktank. Om die ambitie te kunnen realiseren wordt er -formeel en informeelsamengewerkt met een aantal partijen die een rol spelen de biosimilar-discussie.
Activiteiten voor 2019
Biosimilars-Nederland zal een aantal bestaande activiteiten in 2019 onverminderd voortzetten.
• Het onderhouden van een website (www.biosimilars-nederland.nl, waarop alle essentiële
ontwikkelingen op het gebied van biosimilars te volgen zullen zijn;
• Het periodiek uitbrengen van een Nieuwsbrief (geredigeerd door een professionele medisch
journalist) waarin wordt geattendeerd op belangwekkende ontwikkelingen nationaal (zoals
marktontwikkelingen bijv. nieuwe biosimilars) als internationaal (waaronder congressen,
publicaties, ontwikkelingen bij EMA, Medicines for Europe, FDA). Zoveel als mogelijk zullen
de relevante onderliggende artikelen en presentaties laagdrempelig bereikbaar op de IBN
website worden geplaatst; iedere belangstellende kan zich via de website gratis abonneren
op de Biosimilars-Nieuwsbrief Nieuwsbrief;
• Het houden van kleinschalige discussiebijeenkomsten gericht op een specifiek thema /
specifieke doelgroep. Voor 2019 zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd over de
positie van biosimilars in de 1e lijn (met name insulines) en over het optimaliseren van de
communicatie met patiënten; hierbij wordt samengewerkt met de Nederlandse Patiënten
Federatie en andere patiëntenverenigingen;
• Het meewerken aan het Biosimilars-Nederland / IVM Project Biosimilars op Maat (BOM),
gericht op informatieverstrekking over biologische geneesmiddelen / biosimilars aan alle
betrokkenen in ziekenhuizen;
• Het deelnemen aan het multi stakeholder Platform Biosimilar Experts van het Ministerie van
VWS. Een van de extra activiteiten hierbij zal zijn om samen met VWS te werken aan de
actiepunten die zijn voortgekomen uit een Biosimilars-Nederland Discussiebijeenkomst over
biosimilars in de 1e lijn (20 november 2018);
• Bijdragen aan de scholing van ziekenhuisapothekers-in-opleiding en evt. andere
doelgroepen;
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Nieuwe activiteiten voor 2019.
• Het Bestuur en de Kerngroep beraden zich op het uitbreiden / verbreden van de Kerngroep
met een achterban die aanvullend is op de reeds beschikbare expertise.
• In 2019 zal de Emiel van der Does prijs uitgereikt gaan worden aan een (inter)nationale
coryfee die bijzonder heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het veld van de biosimilars.
Deze prijs is ingesteld na een donatie van de Stichting Farmaceutische Mededelingen (die
wordt opgeheven).
• De FMS / NVZA Toolbox uit 2017 zal in 2019 met behulp van de NVZA worden
geactualiseerd.
• Biosimilars-Nederland gaat proberen aandacht te krijgen bij diabetes-instanties voor
biosimilars door bijv. voorlichting te gaan verzorgen op bijeenkomsten van diabetes-zorgers
en -patiënten.
• In samenwerking met de Nederlandse Patiëntenfederatie en andere patiëntenverenigingen
werken aan een communicatieplan biosimilars voor patiënten
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