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Activiteiten Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (IBN) 2019 
 
Biosimilars-Nederland, opgericht in 2015, draagt bij aan de betaalbaarheid, de toegankelijkheid, en 
daarmee de duurzaamheid van de gezondheidszorg in Nederland. 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. 
De Belastingdienst heeft Stichting Initiatiefgroep Biosimilars Nederland met ingang van 1 januari 
2018 de ANBI-status toegekend, waarmee Biosimilars-Nederland voldoet aan alle voorwaarden die 
worden gesteld aan Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit betekent dat sponsors onder bepaalde 
voorwaarden hun sponsorgelden aan een ANBI mogen aftrekken bij het doen van belastingaangifte. 
 
Hieronder volgt een beknopt verslag van de activiteiten van Biosimilars Nederland in 2019. 
 

Organisatie: Bestuur en kerngroep 
 
Bestuursleden per 31/12/2019: 
Arnold Vulto (ziekenhuisapotheker n.p. / farmacoloog en honorair hoogleraar aan Erasmus MC en 
aan de Katholieke Universiteit Leuven), voorzitter 
Anton Franken (internist-endocrinoloog Isala Zwolle), secretaris 
Leo Spaapen (adviseur zorgkwaliteit, Diabetes Vereniging Nederland), penningmeester 
Bestuursvergaderingen: 2x : 7 maart en 16 december 
 
Kerngroep leden per 31/12/2019: 
Gerard Adelaar (beleidsontwikkelaar intramurale farmacie, Zilveren Kruis) 
Liese Barbier (PhD onderzoeker, MABEL- KU Leuven) 
Jan Benedictus (manager team eerstelijnszorg, Patiënten federatie Nederland) 
Thijs Giezen (ziekenhuisapotheker, SAHZ Haarlem, lid BWP EMA) 
Floris Logman (adviserend apotheker, Menzis) 
Laurien Rook (beleidsmedewerker Zorgonderzoek & Innovatie, KNMP) 
Rupie Spermon (zorginkoper, Coöperatie VGZ) 
Niels Vermeer (ziekenhuisapotheker in opleiding, Erasmus MC) 
Hans de Vos Burchart (Instituut Verantwoord Medicijngebruik) 
Sahar van Waalwijk van Doorn-Khosrovani (adviserend apotheker Innovatie & Advies, CZ) 
Eind 2018 werd afscheid genomen van de kerngroep leden Bart Benraad en Caspar van Loosen 
Kerngroep vergaderingen: 4x telefonisch 22 januari, 9 april, 2 juli en 8 oktober, 4x live: 8 maart, 17 
mei, 30 augustus en 29 november 
 
Secretariaat IBN: 
Mevr Els Schout tot 010419; Conference Company Leiden vanaf  010419 
Adres: info@biosimilars-nederland.nl  
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Bijeenkomsten: 
Expertmeeting Insulines in de eerste lijn ; 11 juli 2019 in Utrecht.  IVM en IBN organiseerden een 
expertmeeting op verzoek van VWS. Het doel van de bijeenkomst was om in kaart te brengen welke 
redenen er in de eerste lijn zijn om voor een bepaalde insuline te kiezen. Deelnemers waren 
patiënten vertegenwoordiging (3 personen), diabetesverpleegkundigen (3 personen), internisten (5 
personen), IVM (4 personen, inclusief voorzitter en notulist), VWS, praktijkverpleegkundige, KNMP, 
IBN (3 personen), openbaar apotheker, kaderhuisarts diabetes (2x), vertegenwoordiging 
zorgverzekering (2 personen), ziekenhuisapotheker 
 
Multi stakeholder Platform Biosimilar Experts VWS:  bijeenkomst ; 3 oktober 2019 in Utrecht. 
Georganiseerd door IBN op verzoek van VWS. Twee sprekers : Anton Franken over stand van zaken 
m.b.t. registratie biosimilars en Ilan Akker van ACM: sectoronderzoek TNF-alfaremmers. 
Toehoorders waren  diverse stakeholders (VWS, NFU,  Bogin, NVZA,  KNMP, zorgverzekeraars,  
patientenvertegenwoordingen, IVM, IBN), in totaal 30 aanwezigen 
 
Thema-bijeenkomst  Patienten-communicatie en voorlichting Biologische geneesmiddelen en 
Biosimilars: 20 november 2019 in Utrecht.  
IBN  organiseerde een besloten discussieavond tussen patiënten, voorschrijvers, apothekers, 
zorgverzekeraars en andere belanghebbenden over het belang en de aanpak van patiënten 
communicatie over biologische geneesmiddelen. Speciale  gasten waren Bert Kuipers en 
theatergroep Draad. Er waren ongeveer 45 deelnemers. 
Voor een verslag zie: https://www.biosimilars-nederland.nl/agenda/agenda-2019/ 
 
Project: Implementatie Biosimilars Op Maat in Ziekenhuizen (BOM ) 
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. 
Zie website   https://www.biosimilars-nederland.nl/ 
https://www.medicijngebruik.nl/projecten/biosimilars-op-maat  
IBN is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het BOM-project (Arnold Vulto, voorzitter en Anton 
Franken, lid). De stuurgroep  vergaderde in 2019 4x. Daarnaast was IBN inhoudelijke betrokken bij 
het maken van de materialen (factsheets, animaties enz.), en bij de scholing van ziekenhuizen en 
zorgverzekeraars. 
 
Publicaties 
IBN verzorg maandelijks een uniek overzicht van geregistreerde biosimilars door EMA + de 
middelen die in de beoordelings-pijplijn zitten. 
Link: https://www.biosimilars-nederland.nl/beoordeling-biosimilars-door-de-ema/ 
Nieuwsbrief : januari 2019 
Link: https://www.biosimilars-nederland.nl/nieuws/nieuwsbrief/ 
Worden de biosimilar-beloften in Nederland waargemaakt. Een gedetailleerde 5 jaar analyse van 
de Nederlandse markt van een selectie van biologische geneesmiddelen (2010-2014). Primaire 
auteurs: Arnold Vulto en Hans de Vos Burchart (projectleider BOM). 
Link: https://www.biosimilars-nederland.nl/biosimilar-beloften-in-nederland-waargemaakt/  
 
 
1/3/2020 
Anton Franken, secretaris IBN 
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