
Welkom bij

Biosimilar insulines: zorg voor jouw patiënt

Check:
- Ben je ingelogd onder je eigen naam? Dit is van belang voor het toekennen van de accreditatie.
- Hoor je de achtergrondmuziek? Zo niet, controleer je instellingen of log opnieuw in.



Achtergrond webinar

• project Doelmatig insulinegebruik in de eerste lijn

• nieuwe biosimilar insulines

• preferentiebeleid zorgverzekeraars

• signalen van knelpunten bij omzetting 

Doelmatig gebruik van insulines in de eerste lijn

https://www.medicijngebruik.nl/vmi/publicaties-vmi/praktijkprikkel/4717/praktijkprikkel-

2021-12---twee-insulines-tegelijk-omzetten-naar-preferente-producten

https://www.medicijngebruik.nl/vmi/publicaties-vmi/praktijkprikkel/4717/praktijkprikkel-2021-12---twee-insulines-tegelijk-omzetten-naar-preferente-producten


Programma

20:00 uur Welkom

20.10 uur Biosimilar insulines: even effectief en veilig?

20.25 uur Omzetten: wat zijn de aandachtspunten?

20.40 uur De praktijk: welke handvatten zijn beschikbaar? 

20.55 uur Afsluiting



Biosimilars Nederland is het onafhankelijke kennisinstituut
op het gebied van biosimilars en ermee verwante biologische 
geneesmiddelen (ook wel biologicals genoemd) en geeft betrouwbare 
onafhankelijke informatie over deze geneesmiddelen en 
marktontwikkelingen.

Biosimilars Nederland beoogt een vergroting van de doelmatigheid 
en duurzaamheid in de zorg door bij te dragen aan de kostenbeheersing 
bij de uitgaven aan biologische geneesmiddelen

“best value biological”

Stichting Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (IBN)
www.biosimilars-nederland.nl



Inhoud

• Wat zijn biologische geneesmiddelen?

• Wat zijn biosimilars?

• Wat zijn verschillen met generieke geneesmiddelen?

• Kostenbesparing door biosimilars (five winnings)

• Biosimilar insuline: praktische aspecten



https://www.youtube.com/watch?v=tlvVJROa5W8

https://www.youtube.com/watch?v=tlvVJROa5W8
https://www.youtube.com/watch?v=tlvVJROa5W8


Wat zijn biosimilar geneesmiddelen? 

• Een biosimilar is een medicijn dat zo is ontwikkeld dat het gelijkwaardig is met een 

bestaand biologisch geneesmiddel (het ‘referentiegeneesmiddel’)

• Biosimilars worden door het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) 

beoordeeld op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid

• Omdat het biologische producten zijn, zijn zij niet identiek maar sterk gelijkend 

(“similar”)

• Zij worden tot de markt toegelaten als vaststaat dat eventuele verschillen met het 

referentieproduct geen gevolg van betekenis in werking en veiligheid zal hebben 

voor patiënten 



Verschillen tussen generiek en biosimilar

Generieke medicijnen 
(aspirine, statine)

Biosimilars insuline

Product-
Karakteristieken

Kleine moleculen
Meestal stabiel
Allerlei toedieningsvormen

Grote complexe moleculen
Gekoeld stabiel
Toediening per injectie 

Productie Chemische synthese Geproduceerd door levende organismen, 
gevoelig voor fabricage condities
Hoge productiekosten

Ontwikkeling Geen patiëntonderzoek
(alleen bio-equivalentie studies)

Comparability exercise
(gelijkwaardigheid)
Patiëntonderzoek in beperkte mate

Officiële regels Vereenvoudigde registratie 
procedure, Europees of 
Nationaal; 
Zijn in principe uitwisselbaar 
met referentie product 

Registratie EMA (Europees Medicijnen 
Agentschap); 
Uitwisselbaarheid met referentieproduct 
onder supervisie voorschrijvend arts





Waarom biosimilars en waarom nu? 

• Marktexclusiviteit leidt tot hoge prijzen voor innovatieve biologische 

geneesmiddelen

• Na verlopen van exclusiviteit brengen biosimilars marktwerking op gang

• Marktwerking leidt tot lagere prijzen en een beter toegankelijkheid tot die 

middelen

• Lagere ontwikkelkosten biosimilars

• Innovatie
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Uitgaven biologische geneesmiddelen



De 5 beloften van biosimilar competitie

Biosimilars bieden een kwalitatief gelijkwaardig maar goedkoper 
alternatief

Biosimilars induceren competitie, waardoor ook de prijzen van 
originator producten dalen

Competitie met biosimilars creëert ruimte voor het behandelen 
van meer patiënten voor evenveel of minder geld

Patiënten kunnen eerder toegang krijgen tot therapie met 
biologische middelen

Competitie van biosimilars creëert ruimte in het 
geneesmiddelenbudget voor nieuwe (dure) geneesmiddelen.

Biosimilar-beloften waargemaakt BOM rapportage (2020)
https://www.biosimilars-nederland.nl/biosimilar-beloften-in-nederland-waargemaakt/

https://www.biosimilars-nederland.nl/biosimilar-beloften-in-nederland-waargemaakt/


Kosten insulinegebruik

Insulinegebruik in 2019

• 285.000 gebruikers

• 150 miljoen euro aan kosten

- 55 miljoen voor kortwerkende insulines

- 75 miljoen voor langwerkende insulines



Biosimilar insulines

 Lantus (glargine):

 Abasaglar (Lilly) 2014: verkrijgbaar

 Lusduna (MSD)  2016: niet verkrijgbaar

 Semglee (Mylan) 2018: nog niet verkrijgbaar

 Humalog (lispro)

 Insuline lispro Sanofi 2020: verkrijgbaar

 Novorapid (aspart)

 Insuline aspart Sanofi 2020: verkrijgbaar

 Kixelle (Biocon) 2021: nog niet verkrijgbaar

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn06u86-jYAhULCMAKHZY5BqwQjRwIBw&url=http://www.229877.com/article/2015/0916/35733.html&psig=AOvVaw0f45s-C9-WXyl0bS-WPazI&ust=1516616647601124


Biosimilar insuline: praktische aspecten

• geen relevante verschillen in kwaliteit, effectiviteit en veiligheid tussen 

origineel insuline en biosimilar

• rol van de insuline pen

• verschillen tussen de insuline pensystemen  

• keuze product: patiënt/arts/diabetesverpleegkundige

• overstappen (NDF-stappenplan)

• preferentiebeleid



Vragen
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Casuïstiek uit de praktijk

www.meldpuntmedicijnen.nl

http://www.meldpuntmedicijnen.nl/


NDF-aandachtspunten

Maak afspraken over:

• Herkennen, selecteren en informeren van patiënten

• De praktische uitvoering van de omzetting

• Monitoring van de patiënt

• Melden van ervaringen/klachten

• Evaluatie van het omzettraject

https://diabetesfederatie.nl/ndf-toolkit-persoonsgerichte-diabeteszorg/biosimilar-insulines

https://diabetesfederatie.nl/ndf-toolkit-persoonsgerichte-diabeteszorg/biosimilar-insulines


Belangrijkste knelpunten 

Ervaringen verzameld vanuit 

• begeleiding 20 FTO-groepen

• begeleiding 3 zorggroepen

• stakeholders, zoals DVN, KNMP, NDF en V&VN diabetes



Knelpunten in voorbereiding

NDF-aandachtspunt Belangrijkste knelpunten

Signaleren wijzigingen 
preferentiebeleid

Huisartsenpraktijk niet op hoogte

Patiënt soms eerder geïnformeerd dan zorgverleners



Knelpunten in voorbereiding

NDF-aandachtspunt Belangrijkste knelpunten

Signaleren wijzigingen 
preferentiebeleid

Huisartsenpraktijk niet op hoogte

Patiënt soms eerder geïnformeerd dan zorgverleners

Selecteren patiënten Geen afspraken vooraf over uitzonderingen op preferentiebeleid

Kinderen worden soms omgezet (insuline aspart)



Knelpunten in voorbereiding

NDF-aandachtspunt Belangrijkste knelpunten

Signaleren wijzigingen 
preferentiebeleid

Huisartsenpraktijk niet op hoogte

Patiënt soms eerder geïnformeerd dan zorgverleners

Selecteren patiënten Geen afspraken vooraf over uitzonderingen op preferentiebeleid

Kinderen worden soms omgezet (insuline aspart)

Informeren patiënten Niet duidelijk wie patiënten informeert en op welk moment



Knelpunten in praktische uitvoering

NDF-aandachtspunt Belangrijkste knelpunten

Patiënt informeren Patiënt niet of matig geïnformeerd vooraf



Knelpunten in praktische uitvoering

NDF-aandachtspunt Belangrijkste knelpunten

Patiënt informeren Patiënt niet of matig geïnformeerd vooraf

Moment van omzetten Voorraden vorige insuline

Hervulbare pen/naaldjes via landelijke leverancier

Meerdere omzettingen in 1 aflevering



Knelpunten in praktische uitvoering

NDF-aandachtspunt Belangrijkste knelpunten

Patiënt informeren Patiënt niet of matig geïnformeerd vooraf

Moment van omzetten Voorraden vorige insuline

Hervulbare pen/naaldjes via landelijke leverancier

Meerdere omzettingen in 1 aflevering

Gebruiksinstructie nieuwe 
pen

Geen demopennen voor gebruiksinstructie



Knelpunten in praktische uitvoering

NDF-aandachtspunt Belangrijkste knelpunten

Patiënt informeren Patiënt niet of matig geïnformeerd vooraf

Moment van omzetten Voorraden vorige insuline

Hervulbare pen/naaldjes via landelijke leverancier

Meerdere omzettingen in 1 aflevering

Gebruiksinstructie nieuwe 
pen

Geen demopennen voor gebruiksinstructie

Informeren betrokken 
zorgverleners

Andere zorgverleners niet op de hoogte
 mantelzorg/thuiszorg
 2e lijn



Knelpunten in monitoring

NDF-aandachtspunt Belangrijkste knelpunten

Extra controle parameters Soms niet uitgelegd aan patiënt

Onduidelijk hoe monitoring plaatsvindt



Knelpunten in monitoring

NDF-aandachtspunt Belangrijkste knelpunten

Extra controle parameters Soms niet uitgelegd aan patiënt

Onduidelijk hoe monitoring plaatsvindt

Vragen naar ervaringen 
patiënt

Onduidelijk welke patiënt proactief extra aandacht/controle nodig 
heeft



Do’s 

• Maak vooraf afspraken met alle betrokken zorgverleners op basis van de 

NDF-aandachtspunten

• Evalueer ervaringen van het omzetten met alle betrokken zorgverleners

• Gebruik deze ervaringen bij komende omzettrajecten



Vragen
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Toolbox Doelmatig insulinegebruik

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/toolbox/resultaat

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/toolbox/resultaat


Samenwerkingsafspraken – FTO-module

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/informatiepagina/4561/fto-materiaal

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/informatiepagina/4561/fto-materiaal


Overzichtskaart insulines

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/informatiepagina/4562/materiaal-voor-(het-gesprek-met)-de-patient

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/informatiepagina/4562/materiaal-voor-(het-gesprek-met)-de-patient


Preferentiebeleid per zorgverzekeraar (V&VN)

https://www.venvn.nl/afdelingen/diabeteszorg/nieuws/preferentiebeleid-insuline-biosimilar/

https://www.venvn.nl/afdelingen/diabeteszorg/nieuws/preferentiebeleid-insuline-biosimilar/


Het gesprek met de patiënt in de praktijk

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/informatiepagina/4562/materiaal-voor-(het-gesprek-met)-de-patient

https://www.medicijngebruik.nl/projecten/informatiepagina/4562/materiaal-voor-(het-gesprek-met)-de-patient


Patiëntenfolder

Bestel nu de folder nog gratis
https://www.medicijngebruik.nl/patient/folder/4556/patientenfolder-dezelfde-insuline-lagere-kosten

https://www.medicijngebruik.nl/patient/folder/4556/patientenfolder-dezelfde-insuline-lagere-kosten
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Samenvattend  

• Biosimilars zijn even effectief en veilig als het referentiegeneesmiddel

• Biosimilars zorgen voor het betaalbaar houden van de zorg

• Omzetten naar biosimilars vraagt wat extra zorg

• Het IVM heeft een aantal handvatten ontwikkeld die kunnen ondersteunen bij 

het omzetproces



Na afloop 

• Je ontvangt een mail met een vouchercode voor de leeromgeving

• Maak de eindtoets (5 vragen) en evaluatie

• Download je certificaat

• Accreditatie krijg je automatisch bijgeschreven

 Geen mail? Meld het bij m.dalfsen@ivm.nl of de helpdesk van IVM

mailto:m.dalfsen@ivm.nl


Bedankt voor je deelname


