
Actueel onderzoek:  
Traceerbaarheid biologische geneesmiddelen goed geborgd in Europese klinisch praktijk 
 
Een recent onderzoek van Nederlandse bodem, gepubliceerd in Clinical Pharmacology & Therapeutics [1], laat 

zien dat de traceerbaarheid van biologische geneesmiddelen tot op product niveau adequaat geborgd is in de 

Europese klinische praktijk. Traceerbaarheid tot op product niveau is belangrijk voor bijwerkingenonderzoek na 

markttoelating wanneer er meerdere geneesmiddelen met hetzelfde biologische actieve bestanddeel (zoals 

biosimilars) op de markt beschikbaar zijn. 

De onderzoekers verzamelden voor hun onderzoek alle meldingen van bijwerkingen die tussen 2011 en 2016 

vanuit de Europese klinische praktijk werden ontvangen voor een gespecifieerde groep van tien biologische 

geneesmiddelen. Deze groep omvatte zowel biosimilars als “gerelateerde” biologische geneesmiddelen; d.w.z. 

biologische geneesmiddelen met hetzelfde werkzame bestanddeel die op basis van een volledig dossier zijn 

geregistreerd, zoals bijvoorbeeld de interferon beta-1a-bevattende geneesmiddelen Avonex (Merck Europe) en 

Rebif (Biogen). Voor beide groepen producten is het van belang dat de product traceerbaarheid geborgd is en 

producten duidelijk identificeerbaar zijn in EudraVigilance, de Europese bijwerkingendatabank van de EMA.  

In het onderzoek werden ruim 49.000 meldingen van bijwerkingen geïncludeerd, waarin in totaal 52.591 

biologische geneesmiddelen als mogelijke veroorzaker van de bijwerking waren aangemerkt. Voor 96,7% 

(50.833/ 52.591) van de ‘verdachte’ biologische geneesmiddelen was het product en de fabrikant duidelijk 

identificeerbaar. De hoge mate van product identificatie was daarnaast constant over de tijd voor de groepen 

biologische geneesmiddelen waarvoor gedurende het onderzoek biosimilars op de markt zijn verschenen 

waaronder infliximab en insuline glargine. Informatie over de bloostelling tot op batchniveau was evenals in 

eerdere onderzoeken beschikbaar voor zo’n 20% van de gerapporteerde biologische geneesmiddelen.  

Het onderzoek laat zien dat het Europese systeem voor identificatie van biologische geneesmiddelen t.b.v. 

bijwerkingenonderzoek robuust is. Mogelijke product-specifieke bijwerkingen van biologische geneesmiddelen 

kunnen binnen het huidige Europese systeem adequaat worden geïdentificeerd. De onderzoekers concluderen 

dan ook op basis van de onderzoeksresultaten dat eventuele zorgen over verminderde traceerbaarheid door 

onderling wisselen tussen biosimilar en referentieproduct onterecht zijn.  

Voor de dagelijkse praktijk is dit onderzoek erg belangrijk, omdat hieruit blijkt dat er geen aanvullende (kostbare) 

maatregelen nodig zijn om bij het voorschrijven van een biologisch geneesmiddel nog meer gegevens vast te 

leggen. Het standaard elektronisch patiëntendossier met elektronisch recept (waarin het afgeleverde 

geneesmiddel is vastgelegd) volstaat. 
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