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Duurzaamheid Biosimilar-markt 

 Biosimilars kunnen op verschillende manieren bijdragen aan een betere 

betaalbaarheid en toegang tot de zorg. 

 Daarvoor moet er wel een gezond markt-klimaat zijn. 

 Daarover bestaan zorgen (zie o.a. ACM-webinar), en om die reden is dit 

een van de 3 belangrijke speerpunten voor IBN voor de komende jaren. 

 Op 25 mei 2021 heeft Liese Barbier vanuit haar onderzoek-perspectief 

over dit onderwerp een bijdrage geleverd in de Kerngroep-vergadering 

(zie haar presentatie daarover op onze website). 

 Hierna volgt een meer praktischer insteek: wat is er aan de hand? 
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Resultaten uit het verleden  

bieden geen garantie voor de toekomst 
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Waar staan we nu? (Juni 2021) 

69  geregistreerde biosimilars 

 

 69 producten geregistreerd (waarvan 2 pending approval) 
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Waar staan we nu? (Juni 2021) 

Registratie-pijplijn biosimilars 
 12 Biosimilar-products in the licensing pipeline at EMA (3/6/2021)  

 Adalimumab (2x);  

 Bevacizumab (1x),  

 Insuline aspart (1x),  

 Insulin Human (rDNA)  

 1x; pegfilgrastim (1x), 

 ranibizumab (1x; inmiddels postieve opinie) 

 teriparatide (3x),  

 trastuzumab (2x). 
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Tussen 2021 – 2028 

kan er in NL voor ca. 

1 miljard Euro aan 

vergoedingswaarde 

(2019) vrijvallen voor 

biosimilar competitie. 

 

Gaat dat ook 

gebeuren? 
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Deze biosimilars zijn er niet en zitten ook niet in de 
registratie-pijplijn (samen goed voor > 350 miljoen€ in NL) 



En hiervan al helemaal weinig bekend 

(bij elkaar toch 60 miljoen€) 
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Off-patent biologicals zonder BS 

(IQVIA 2020) 
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Merck trekt FDA en EMA goed-

gekeurde insuline (Lusduna) terug 
(en betalen daar $155 miljoen voor…) 

11 



Een selectie van signalen uit de 

markt 

 Boehringer Ingelheim is uit de Europese BS markt gestapt 

 Pfizer heeft de ontwikkeling van nieuwe BS stopgezet 

 Merck heeft zijn hele BS portefeuille afgestoten 

 Sandoz heeft FDA-submissie rituximab BS terugetrokken 

 (de FDA meerkosten wogen niet op tegen verwachte inkomsten) 

 Harvest Moon (een van de grootste BS-ontwikkelaars) is gestopt 

 In Belgie zijn ca. 30 van de 69 geregistreerde BS op de markt en er is sprake 
van weinig competitie 

 

In de boardrooms bestaat onvoldoende vertrouwen in verdienpotentie BS 
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Maar 10 – 15 biosimilars verdienen (wereld-

wijd) hun investering terug (IQVIA 2019) 
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En hoe zit het met de pijplijnen 

van de ontwikkelaars? 

 Celltrion gaat zich meer focussen op innovatieve producten 

 Maar heeft nog wel 6 biosimilars in de pijplijn;  

 ze hebben hun marktstrategie compleet veranderd  

 Samsung bijna geen pijplijn; Biogen is elders aan het shoppen 

 (Soliris en Eylea in fase III, Prolia en Stellara nog ver weg) 

 Sandoz heeft 2 BS in fase-III 

 Is gaan shoppen voor nieuwe verbindingen 
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Dit is maar een kleine snapshot 

 E zijn nog meer zorgelijke signalen 

 De markt zal steeds moeilijker worden en met minder “blockbusters” 

(zoals met BS van weesgeneesmiddelen) 

 Meer signalen over dit toekomstperspectief zijn opgenomen in het 

komende proefschrift van Liese Barbier. 

 Dit proefschrift bevat ook een hele reeks van aanbevelingen hoe we in 

ons handelen meer rekening kunnen houden met duurzaamheid. 

 (promotie: donderdag 18 november) 
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Samenvattend 

 De grote BS ontwikkelaars bezinnen zich op hun positie of zijn er al 

uitgestapt. Nieuwe spelers dienen zich aan. 

 De markt voor nieuwe BS zal kwetsbaarder worden als we alleen maar 

op prijs gaan sturen 

 Er zijn teveel ongezonde situaties zoals gebrek aan pluraliteit met single 

winner of alleen prijsgerichte tenders 

 Het BEHOUDEN van een gezonde BS markt is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid: leven en laten leven. 

 Als iedereen vooral kijkt naar eigen gewin / eigen besparing zal het kip 

met de gouden eieren niet overleven 
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Beleid Biosimilars Nederland 

 

Dit is de reden waarom Biosimilars Nederland de 
duurzaamheid van de biosimilar markt – in 
Nederland en daarbuiten – tot een van haar 3 
speerpunten heeft gemaakt. 

 

 

Voor vragen: a.vulto@gmail.com  
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