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Biologische geneesmiddelen zijn eiwitten die door levende 
cellen op grote schaal worden geproduceerd. Het genetisch 
materiaal dat nodig is voor de productie van het juiste 
eiwit, wordt via geavanceerde technieken in speciale cellen 
gebracht. Deze cellen vormen tezamen een levende fabriek 
van het betreffende biologische geneesmiddel. 

Een biosimilar is een geneesmiddel dat naar model van 
een ander biologisch geneesmiddel (het referentiegenees-
middel) gemaakt is, maar hier niet identiek aan is. Dit komt 
door het biologische productieproces dat de biologische 
geneesmiddelen in het algemeen unieke eigenschappen 
geeft. Kleine verschillen tussen het productieproces van 
verschillende fabrikanten kunnen leiden tot afwijkingen 
in de complexe (ruimtelijke) structuur van het eiwit en 
daarmee ook tot verschillen in werkzaamheid en/of veilig-
heid. Biosimilars zijn veilig en effectief, maar zijn niet iden-
tiek aan het biologisch referentiegeneesmiddel en kunnen 
daarom niet gesubstitueerd worden met het biologische 
referentiegeneesmiddel, of andere biosimilars. Hierdoor is 
een preferentiebeleid met biologische geneesmiddelen en 
biosimilars niet mogelijk. 
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Biologisch geneesmiddel (biological)
• groot complex eiwit
• met ingewikkelde driedimensionale structuur  
 waardoor heterogeen en moeilijk te karakteri- 
 seren
• geproduceerd in een biologisch systeem  
 (levende cellen)
• gewoonlijk aangeboden als vloeistof (injectie)

Chemisch geneesmiddel
• eenvoudige chemische ingrediënten
• uniforme, voorspelbare structuur die gemak- 
 kelijk valt te karakteriseren
• geproduceerd via gedefinieerde chemisch  
 processtappen
• gewoonlijk aangeboden in tablet- of capsulevorm

Biologische geneesmiddelen

Sinds begin jaren tachtig worden biologische geneesmiddelen ontwikkeld: 
geneesmiddelen die in levende ‘fabrieken’ geproduceerd worden, zoals bacte-
riën, schimmels of dierlijke cellen. Biologische geneesmiddelen verschillen op 
vele manieren van chemische middelen, bijvoorbeeld door de productietech-
nieken, moleculaire grootte en complexiteit, stabiliteit van de moleculen en 
klinische eigenschappen.

Geneesmiddel
(klein chemisch  

molecuul)

Aspirine
21 atomen

Geneesmiddel
(klein biologisch

molecuul)

Menselijk groeihormoon
- 3000 atomen

Geneesmiddel
(groot biologisch

molecuul)

IgG antilichaam
- 25,000 atomen
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Elke factor waarmee de cellen in aan-

raking komen vanaf het groeiproces 

totdat ze in een centrifuge verwerkt 

worden, zoals de gebruikte voe-

dingsoplossing en apparatuur, kan de 

cellen (en het daarbinnen geprodu-

ceerde geneesmiddel) beïnvloeden. 

Factoren als deze bepalen niet alleen 

de opbrengst van het eindproduct, 

maar ook de hoeveelheid storende 

of ongewenste bijproducten en de 

structuur van het product zelf. Dit al-

les leidt er toe dat elke biofarmaceu-

tische productie-installatie in weze 

uniek is: het veranderen van slechts 

één van honderden componenten 

kan het eindresultaat beïnvloeden. In 

extreme gevallen kan het zelfs nodig 

zijn om nieuwe wettelijke productie-

vergunning te krijgen.

Productie van biologische geneesmiddelen 

De productie van ieder biologisch geneesmiddel begint met het ontwerpen 
van een unieke cellijn die als productieplatform van het gewenste geneesmid-
del (eiwit) dient. 

Het startpunt hiervan zijn cellen (microbieel, dierlijk of menselijk), die zich 
onder bepaalde omstandigheden kunnen vermenigvuldigen. Via moleculair-
biologische processen wordt vervolgens DNA in deze cellen gebracht dat het 
gewenste eiwit helpt produceren (zie de figuur hieronder). Zo ontstaat een 
unieke cellijn, die nooit precies kan worden nagemaakt. Deze mastercellij-
nen zijn het meest waardevolle bezit van de producent. Ieder nieuw product 
vindt zijn oorsprong in deze mastercellen. Iedere producent heeft zijn eigen 
mastercellijnen. Dit is een van de redenen waarom een andere producent het 
product niet precies kan namaken: iedere producent heeft zijn eigen, unieke 
mastercellijnen.

De uiteindelijke productie van het geneesmiddel vindt plaats via 
(a) vermenigvuldiging van de cellen en 
(b) oogst, opzuivering en eventueel nabehandeling van de geproduceerde 
stoffen. 

Vermenigvuldiging van de cellen en de opschaling hiervan vormt een techno-
logische uitdaging. De cellen reageren zeer gevoelig op zelfs kleine verande-
ringen in hun omgeving. Daarom wordt het productieproces constant gecon-
troleerd op kwaliteit en mogelijke variatie.

Working  
cell bank

Master cell 
bank

Amplification
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Wat zijn biosimilars?

Biosimilars zijn nagemaakte versies van biologische geneesmiddelen (het 
referentie geneesmiddel) en kunnen na het aflopen van octrooien worden 
ontwikkeld en op de markt gebracht. 

Een biosimilar is geen kopie. Biologische geneesmiddelen hebben een inge-
wikkelde chemische structuur (in meerdere dimensies), wat het precies nama-
ken bemoeilijkt. Het productieproces van biologische geneesmiddelen kent 
kleine, maar onvermijdelijke variaties. De fabrikant van een biologisch ge-
neesmiddel houdt hier rekening mee door elke productiepartij van een biolo-
gisch geneesmiddel apart te testen op productveiligheid. Fabrikanten van na-
gemaakte versies van een biologisch geneesmiddel gebruiken eigen (master)  
cellijnen, kweekomstandigheden en opzuiveringstechnieken. De biologische 
afwijking vergroot hierdoor aanzienlijk. Het maakt bijvoorbeeld veel uit of 
een biologisch geneesmiddel in een bacterie of in een menselijke cellijn wordt 
gemaakt. Deze verschillen kunnen grote consequenties hebben voor kwaliteit, 
werking en bijwerkingen van het biosimilar. Daarnaast worden vaak andere 
hulpstoffen gebruikt dan in het originele biologische geneesmiddel.

De gezondheidszorg gebruikt al langere tijd –gewone- generieke genees-
middelen. Hierbij is de werkzame stof een exacte kopie van een chemische 
verbinding. Toelating van generieke geneesmiddelen tot de markt is vrij 
eenvoudig: fabrikanten hoeven geen dierproeven of klinisch onderzoek met 
patiënten uit te voeren om de veiligheid en werkzaamheid van het generieke 
geneesmiddel aan te tonen. Omdat het gaat om een exacte kopie van het refe-

rentiegeneesmiddel kunnen zij daarvoor verwijzen 
naar het toelatingsdossier van dit referentiegenees-
middel.

Biosimilars worden via een andere, maar eveneens 
versimpelde procedure tot markt toegelaten. Echter, 
omdat de vergelijkbaarheid van biologische ge-
neesmiddelen niet volledig is vast te stellen, kan de 
veiligheid en werkzaamheid van een biosimilar nooit 
volledig worden gebaseerd op de dierproeven en 
klinische onderzoeken die met het referentiegenees-
middel zijn uitgevoerd.

Voordat biosimilars de markt bereiken, ondergaan zij 
een beperkt onderzoekstraject met patiënten om na 
te gaan of de effecten van de voornaamste toepassing 
van het biosimilar gelijk is aan het referentieproduct. 
Een biosimilar is dus in feite een nieuw product dat 
op basis van beperkte studies is toegelaten voor een 
nauw omschreven indicatie. 

Biosimilars
• gelijkende maar niet identieke actieve substantie
• biologische activiteit onzeker
• vaststellen van bioequivalentie is niet voldoen- 
 de voor toelating
• farmacovigilantie vraagt traceerbaarheid van  
 het individuele middel

Generiek geneesmiddel
• identieke actieve (chemische) substantie 
• identieke farmacologische activiteit
• de absorptie in het lichaam moet worden on- 
 derzocht
• vaststellen van bioequivalentie is voldoende  
 voor toelating
• farmacovigilantie eenvoudig
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Niet automatisch wisselen 

‘Uitwisselbaarheid’ van geneesmiddelen verwijst naar de situatie waarin het 
ene geneesmiddel voor een ander gelijkwaardig product (met een bewezen 
gelijkwaardig werkzaamheids- en bijwerkingenprofiel) op patiëntniveau kan 
worden verwisseld. Uitwisselbare geneesmiddelen kunnen door de apotheker 
eenvoudig worden ‘verwisseld’ zonder het risico van een negatieve gezond-
heidsuitkomst. 

Vanwege de unieke chemische en biologische eigenschappen is een biosimilar 
niet automatisch uitwisselbaar met het referentieproduct. Een beoordeling 
van de uitwisselbaarheid maakt ook geen deel uit van de wetenschappelijke 
beoordeling door de Europese registratieautoriteiten. Daarom kan geen 
conclusie over uitwisselbaarheid of automatische substitutie van biologische 
geneesmiddelen worden gemaakt op basis van het verlenen van een markt-
toelating. Het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) is van 
mening dat patiënten zoveel mogelijk op hetzelfde biologische geneesmiddel 
moeten worden gehouden als ze daar goed op reageren en dat het overzetten 
van patiënten op een ander geneesmiddel zoveel mogelijk moet vermeden en 
bovendien alleen onder strikte voorwaarden, waaronder de tussenkomst van 
de behandelend arts, kan plaatsvinden.

Verder zijn er geen klinische studies uitgevoerd die evalueren of het herhaald 
wisselen tussen twee biologische geneesmiddelen onvoorziene effecten 
met zich meebrengt. Verschillende wetenschappelijke verenigingen hebben 
aangegeven deze mogelijke risico’s niet te willen lopen wanneer daar geen 
zwaarwegende medische redenen voor zijn. Biologische middelen worden 
veelal gebruikt bij ernstig of chronisch zieke patiënten. Ongewenste effecten 
ten gevolgen van het wisselen van niet identieke middelen dienen te allen tijde 
voorkomen te worden. Biologische geneesmiddelen kennen uiteraard ook 
bijwerkingen, soms doen deze zich tijdens het gebruik voor, soms openbaren 
deze zich pas later. Daarnaast leiden biologische middelen vaker tot een im-
muunreactie van het lichaam. 

Om te kunnen herleiden welk geneesmiddel de mogelijke veroorzaker van de 
immuunreactie is, dient bij de arts bekend te zijn welke biologische genees-
middelen de patiënt wanneer gekregen heeft. Deze zogenaamde traceerbaar-
heid is bij biologische geneesmiddelen van essentieel belang. Het  automatisch 
wisselen tussen verschillende middelen (automatische substitutie, als gevolg 
van het preferentiebeleid) op het niveau van de apotheker bemoeilijkt dit en is 
mede daarom medisch gezien zeer ongewenst.
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Wat betekenen biosimilars voor …

Patiënten krijgen in de toekomst meer te maken met biosimilars. Behande-
laars kunnen hen een ander geneesmiddel voorschrijven dan ze gewend zijn. 
Patiënten die dit overkomt, moeten extra alert zijn op meer en/of andere 
bijwerkingen en moeten dan meteen contact op nemen met hun arts. 

Voorts kunnen biosimilars in een andere presentatie dan die van het biologi-
sche referentie middel aangeboden worden, wat verwarrend voor de patiënt 
kan zijn en daardoor een negatief effect kan hebben op de therapietrouw.

Artsen diagnosticeren als enige partij in het zorglandschap patiënten en voor-
zien hen van het juiste geneesmiddel. De arts kan in overleg met een patiënt 
beslissen of deze een biosimilar gaat gebruiken. Centraal daarbij staat de 
behandeluitkomst. Daarom is het belangrijk dat de arts de patiënt goed volgt, 
zodat opkomende bijwerkingen of verminderde effectiviteit snel worden 
waargenomen.

Artsen dienen zich te realiseren dat de uitwisselbaarheid tussen de biosimilars 
en het referentieproduct niet is geëvalueerd door de regelgevende instanties.

De apotheker mag niet zelfstandig het voorschrift van de arts negeren, ook 
niet wanneer hij meent dat daar medisch-farmacotherapeutische redenen 
voor bestaan. Hij kan dus niet op eigen initiatief een biosimilar in plaats van het 
biologische referentie middel aan patiënten verstrekken. Apothekers dienen 
rekening te houden met het feit dat ook stoffen met eenzelfde stofnaam niet 
uitwisselbaar zijn. Dit is anders dan bij (veel) generieke geneesmiddelen.

Apothekers dienen zich (net als artsen) te realiseren dat de uitwisselbaarheid 
tussen de biosimilars en het referentieproduct niet is geëvalueerd door de re-
gelgevende instanties.

Veel zorgverzekeraars hebben een actief beleid ontwikkeld om het gebruik 
van biosimilars te stimuleren. Zij verwijzen daarbij naar mogelijke prijsvoorde-
len tussen biologische geneesmiddelen en biosimilars. De kosten van een ge-
neesmiddel zijn echter niet de enige parameter die de doelmatigheid van een 
middel bepalen. Voorts kent Nederland al verschillende systemen waarmee de 
prijsspiraal van gelijkende geneesmiddelen naar beneden toe wordt bijgesteld. 
Zo is er de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) op grond waarvan de Minister 
van VWS tweemaal per jaar onderzoekt of er aanleiding is de maximumprijzen 
te herijken; daarbij bepaalt een gemiddelde prijs van vergelijkbare geneesmid-
delen die zijn opgenomen in de prijslijsten van vier ‘referentielanden’ de maxi-
mumprijs in Nederland. Daarnaast is er de Leidraad doelmatig voorschrijven 

patiënten

artsen

apothekers

zorgverzekeraars
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en vindt regelmatig actualisatie van medisch-specialistische behandelrichtlij-
nen plaats, waarin doelmatigheid van de verschillende middelen nadrukkelijk 
meegenomen wordt door de opstellers (behandelaren) zelf. Tot slot zal in de 
komende jaren de overheveling van veel van deze middelen uit het GVS naar 
de prestatie geneeskundige zorg (DBC/DOT) er naar verwachting voor zor-
gen dat de marktwerking (lees: de onderhandelingen tussen de ziekenhuizen 
en leveranciers van geneesmiddelen) een neerwaarts effect zal hebben op de 
inkoopprijs. 

De registratie-autoriteiten buigen zich over aanvullende eisen voor farmaco-
vigilantie voor biologicals en biosimilars, zodat eventuele nadelige effecten 
van behandeling sneller herkent en beter gevolgd kunnen worden.

Preferentiebeleid 
Nee

Biosimilars
Ja

vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland

Postbus 11633

2502 AP Den Haag

+31 (0)70 313 22 22

info@nefarma.nl

www.nefarma.nl

de autoriteiten

Conclusie:


