
Biologicals
Stelling 1
A  Vervaardigd door of afkomstig van 

een levend organisme

B Chemische stoffen die aangrijpen 

op een immunologisch proces
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Biologicals

Insuline is een biological?
A  JA

B Nee
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Biologicals

 Complexe geneesmiddelen

 Eiwitten/Enzymen

 Monoklonaal antilichaam mab

 Complexe bereiding met recombinant 

DNA techniek

 Humaan of dierlijke cellijn(en)

 Karakterisering moeilijk



Biologicals
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Biologicals

Welke  biologicals kent u?
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Indicaties





Antilichamen (2x)



-imab muis 

-mumab humaan 

-zumab konijn

-Xi.. Chimeer

Blauw: Humaan

Bruin: Niet humaan

Van belang voor antilichaam vorming!



Te verwachten ontwikkelingen



Diagnostische test

Mammacarcinoom:

 Bepaling Her2 Neu expressie op de tumor

 Indien aanwezig inzetten Herceptin (trastuzumab)

Colon carcinoom:

 Bepalen overexpressie EGFR en K-ras mutatie (30-50%)

 Indicatie panitimumab indien overexpressie EGFR  en 

K-ras Wild type



Te verwachten ontwikkelingen

Spiegelbepalingen:

 Geneesmiddel (infliximab)

 Vaststellen therapeutische dalspiegels

 Aanpassen dosering/interval op geleide van spiegel

 Switch naar ander biological

 Antilichamen tegen biological

 Aantonen aanwezigheid

 Voorspellend voor verminderde werkzaamheid?



Te verwachten ontwikkelingen

Biosimilars





Kosten en vergoeding

Overheveling specialistische farmaceutische zorg per 1-1-2012:

 2012 TNF-alfa remmers (biologicals)

 2013 Orale cytostatica, groeihormoon 

 2014 geen uitbreiding

 Levering door ziekenhuisapotheek

 Verantwoordelijkheid medicatiebewaking 

 Budget afspraken met zorgverzekeraar 



Biosimilars

 Nagemaakte biologicals

 Gelijksoortige effectiviteit en veiligheid

 Biosimilar is gelijkende maar niet 

identieke stof



Biosimilars

Speciale registratie procedure:

 Alleen bioequivalentie aantonen niet voldoende

 Extra onderzoeken klinisch en toxicologisch profiel 

per biological vastgesteld (comparable excercise)

 Bijwerkingen kunnen verschillen 

 Niet alle indicatie hoeven te worden onderzocht 

 Na toelating ook post-authorisation safety studies 

(PASS)

 Farmacovigilantie vraagt traceerbaarheid en 

registratie van patiënt, merknaam en batchnummer

 Ontwikkeling €60-200 miljoen vs € 1,6-2,4 regulier generiek gnm



Biosimilars

 Niet uitwisselbaar!

 Omzetten vermijden

 Voorschrijven op MERKNAAM

 Preferentiebeleid/voorkeursbeleid?

Overheveling  naar DOT



Biologicals

Wat is de omzet in 2012

in het Elkerliek ziekenhuis?
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Overheveling

2011: Dure middelen €3,2 miljoen

2012: Dure middelen €4 miljoen

TNF-alfa remmers €4 miljoen

2013: Dure middelen €4,2 miljoen

TNF-alfa remmers €4 miljoen

Orale cytostatica €1 miljoen



Kosten en vergoeding

Kosten per patiënt per jaar:

 Humira (RA) ca €14.000

 Avastin (Colon ca) ca €33.000(1950/3 weken)

 Remicade (Crohn) ca €13.500

 Stelara (Psoriasis) ca €15.000 

 Tysabri(Multiple sclerose) ca 20.000



Kosten en vergoeding

 Uitgangspunt ca €10.000 per patiënt per jaar 

 Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch 

specialistische zorg 

 Vergoeding vastgesteld per indicatie (bijlage 5)

 Volledig 

 80% vergoeding (oude regeling dure gnm)



Bewaking en Verstrekking

 Toediening in ziekenhuis 

 Orale middelen ook geleverd door ziekenhuisapotheek

Poliklinische apotheek medio 2014

 Medicatiebewaking door ziekenhuisapotheek en 

openbare apotheek

 Gegevens worden gefaxt naar stadsapotheek 

(indien toestemming van de patiënt)



Take home message

 Biologicals worden ingezet bij een groot aantal 

indicaties

 Spiegelbepalingen in ontwikkeling

 Diagnostische testen voorafgaand aan therapie

 Biosimilars komen eraan

Bijwerkingen kunnen afwijken

 Kostbare geneesmiddelen

 Verstrekt(en bewaakt) via ziekenhuisapotheek


