
 

 

 
 
 

 

RZN bij Congres Patiëntenbelangen in Brussel 
 
Op 15 November 2016 organiseerde de Global Alliance for Patient Access (GAFPA) 
in samenwerking met de Europese vereniging voor Crohn en Colitis Ulcerosa 
(EFCCA) een internationaal congres over de belangenbehartiging van patiënten in 
Europese beleidsvorming rondom biologicals en biosimilars.  
Belangenbehartiging die ook belangrijk is voor patiënten met reumatische 
aandoeningen. RZN vertegenwoordigde dan ook hun stem tijdens dit congres.  
In onderstaande een verslag van de bijeenkomst.  
 
10.30 uur   Aankomst Europees Parlement 
 
Om 10.30 uur verzamelden zo’n 75 vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen 
zich bij de ingang van het parlementsgebouw van de Europese Unie. Deze 
vertegenwoordigers waren afkomstig uit alle landen van Europa en 
vertegenwoordigden landelijke patiëntenverenigingen voor de ziekten van Crohn en 
Colitis Ulcerosa, maar ook voor reumatische aandoeningen en psoriasis.  
Stuk voor stuk bevlogen vertegenwoordigers met een mening over de wetgeving 
rondom biologicals en biosimilars.  
 
Na een grondige controle bij de ingang van het parlementsgebouw kon de groep 
doorlopen en plaatsnemen in de conferentiezaal. Hier kreeg iedere 
vertegenwoordiger een eigen stoel en microfoon om zodoende tijdens het congres 
luid en duidelijk verstaanbaar te zijn.    
 
11.15-11.30 uur Opening Congres door leden Europees Parlement 
 
Drie leden van het Europese Parlement, met betrokkenheid op het gebied van 
patiëntdeelname in internationale beleidsvorming, openden de zitting.  
 
Belang Patiëntveiligheid 
Vladimir Urutchev, Europarlementariër vanuit Bulgarije, nam als eerste het woord. 
Patiëntveiligheid zou naar zijn mening prioriteit nummer een moeten zijn op de 
Europese agenda m.b.t. biologische geneesmiddelen. Het is dan ook om 3 redenen 
goed dat patiëntvertegenwoordigers deze internationale bijeenkomst hebben 
georganiseerd: om politici bewust te maken van het belang van patiëntveiligheid bij 
wetgeving rondom biologicals en biosimilars, om de aspecten van deze 
patiëntveiligheid bij politici aan de orde te stellen en om de eerlijke beschikbaarheid 
van biologische geneesmiddelen voor alle EU landen bij politici te benadrukken. Hij 
hoopte dan ook op een vruchtbare bijeenkomst.  
 
 
 



 

 

 
 

Kwaliteit van Leven 
Daarna kwam Sergio Cofferati, Europarlementariër vanuit Italië, aan het woord. Hij 
ging in op auto-immuunziekten en hoe zij een langdurige en grote impact op het 
leven van mensen hebben. Het is dan ook van belang om internationaal samen te 
werken op het gebied van onderzoek naar deze aandoeningen om zo de 
levensverwachting en levenskwaliteit van mensen met deze aandoeningen te 
verbeteren. 
 
Overbruggen van Verschillen 
Tot slot sloot Andrey Kovatchev, als Europarlementariër vanuit Bulgarije, de 
introductie af. Hij is van mening dat iedere patiënt recht heeft op dezelfde toegang 
tot gezondheidszorg (preventieve voorlichting, snelle en juiste diagnose, snelle en 
juiste behandeling en de juiste medicatie) en tegen een betaalbare prijs. Helaas zijn 
er nog grote verschillen tussen landen. Daarom is het belangrijk dat patiënten, 
medici, onderzoekers en farmaceuten op bijeenkomsten zoals vandaag de koppen 
bijeensteken om hier een verandering in aan te brengen. De Europese Commissie 
heeft de mogelijkheid om op basis van hun inbreng wetsvoorstellen in te dienen bij 
het Europees Parlement.  
 
11.30-11.45 uur Innovatieve medicatie: Ontwikkelingen en Vraagstukken 
 
Na de opening kreeg Dr. Alessandro Armuzzi de ruimte om een samenvatting te 
geven van de vraagstukken rondom patiëntveiligheid bij biosimilars en biologicals. 
Armuzzi is hoofd IBD (Inflammatory Bowel Disease) van het Complesso Integrato 
Columbus (ziekenhuis) in Rome. 
 
Hij ging in op het feit dat het productieproces van biologische geneesmiddelen uit 
meerdere complexe onderdelen bestaat. Het is dan ook onmogelijk om een exact 
biosimilar te maken van een biological. Vraag die onderzoekers en patiënten 
bezighoudt; zijn biosimilars genoeg ‘similar’ en dus niet inferieur aan een biological? 
Wat zijn de gevolgen van het overstappen van een biological naar een biosimilar en 
met name op de lange termijn? En als je als patiënt bijwerkingen hebt van een 
biosimilar; kan je dan weer ‘terug’ naar je oorspronkelijke biological? Kan een 
verzekeraar op termijn ieder jaar bepalen welke biosimilar wordt vergoed?  
 
Wat zijn de gevolgen voor de patiënt als deze meerder keren ‘switcht’ van het ene 
biologische medicijn naar het andere? In hoeverre is overstappen een keuze van 
arts,  patiënt, verzekeraar of overheid? Meer onderzoek naar biologicals en 
biosimilars is nodig.  
 
11.45-12.00 uur  Patiëntveiligheid bij biologische geneesmiddelen 
 
European Medicine Agency 
Daarna nam Louisa Avedano het woord namens de European Medicine Agency 
(EMA). Zij gaf aan dat patiënten, als ervaringsdeskundigen, een grote rol spelen  



 

 

 
 

binnen de activiteiten van de EMA. Zij zijn lid van patiëntadviesraden, beoordelen 
informatie over geneesmiddelen, helpen met richtlijnen voor geneesmiddelen enz. 
Van hen wordt een grote betrokkenheid verwacht. De mening van deze patiënten 
telt even zwaar als die van de andere partijen vertegenwoordigd in het platform om 
tot de juiste informatie over een geneesmiddel te komen. Dit is ook zo met 
informatie rondom biologicals en biosimilars.   
 
Europese Ombudsman 
Mr. Fergal O’Regan ging vervolgens namens de Europese Ombudsman dieper in op 
het recht van patiënten om goed geïnformeerd te zijn. Landelijke gezondheidszorg 
zou eerlijke en gelijke toegang tot zorg en medicatie mogelijk moeten maken. Dit is 
nog lang niet in alle landen het geval. Transparante en eerlijke informatie over de 
zorg en medicatie is cruciaal voor patiënten om op te kunnen komen voor hun 
rechten. Organisaties zoals de EMA hebben vooruitgang geboekt om informatie 
beter beschikbaar en toegankelijk te maken.  
 
Patiëntenorganisaties hebben het recht op publieke toegang tot 
geneesmiddeleninformatie. Commerciële belangen zouden deze toegankelijkheid 
niet in de weg mogen staan. Als patiënten toch het idee hebben dat ze om de 
verkeerde redenen geen toegang krijgen tot informatie dan kunnen ze ook op 
Europees niveau een klacht indienen bij de Ombudsman. De Ombudsman heeft wel 
het recht om alle benodigde documenten in te zien en om (na gesprek met alle 
deelnemende partijen) te oordelen of het gegrond is dat patiënten geen toegang 
krijgen tot bepaalde informatie. 
 
12.15-12.45 uur Patiëntenperspectief: Patiënt en Patiëntveiligheid 
    
Na de mooie woorden van Europarlementariërs, artsen, onderzoekers en 
organisaties op het gebied van patiënten deelname en –veiligheid in de 
beleidsvorming over biologicals en biosimilars was het de beurt aan patiënten om 
hun mening te geven.  
 
Ervaring van de patiënt  
Mevrouw Bente Buus Nielsen, Voorzitter van de Deense patiëntenorganisatie voor 
mensen met Crohn en Colitis, is er fel op tegen dat patiënten in sommige landen  
automatisch (en dus zonder voorlichting vooraf) worden overgezet van een 
biological op een biosimilar. Economische reden van de overheid om deze beslissing 
automatisch door te voeren op alle patiënten zonder hun medeweten zou 
ontoelaatbaar moeten zijn. In Denemarken zijn veel patiënten zonder hun 
medeweten overgezet naar een biosimilar. Veel patiënten die wel te horen kregen 
dat zij werden overgezet op een biosimilar kregen hiervoor de verkeerde reden te 
horen zoals dat ‘de voorraad op was’ of ze kregen te horen dat ‘de biosimilar exact 
hetzelfde was als de biological en dat alleen de naam anders was.’   
 
 



 

 

 
 

Opvallend was dat zowel de groep patiënten die wist dat ze waren overgezet op een 
biosimilar als de groep die dat niet wist, klaagden over dezelfde bijwerkingen van 
hun medicatie. Het ‘psychologische effect’ van het weten dat je een biosimilar krijgt 
voorgeschreven had dus geen invloed op het ervaren van (andere) bijwerkingen dan 
de groep die wel wist dat ze een biosimilar kregen voorgeschreven. De biosimilar 
bleek dus wel degelijk te resulteren in andere/meer bijwerkingen dan bij gebruik van 
de biological. Dit in tegenstelling tot onderzoek waaruit vaak blijkt dat de werking 
van een biological en een bijbehorend biosimilar nagenoeg gelijk zouden zijn. Haar 
boodschap: Medicijnbeleid mag niet alleen gebaseerd zijn op economische 
overwegingen. Luister ook naar de verhalen en ervaringen van patiënten. Patiënten 
hebben het recht om geïnformeerd te worden over de medicijnen die zij gebruiken 
en wanneer deze medicijnen gewijzigd worden (ook als de reden van wisseling niet-
medisch is). Zoals het nu gaat, verliezen patiënten vertrouwen.  
 
Kennis van de patiënt 
Hierna nam Sanna Lonnfors het woord namens de EFCCA. De EFCCA ziet in dat de 
ontwikkeling van biosimilars mogelijkheden biedt om de kosten voor biologische 
geneesmiddelen te verlagen en om deze medicijnen op die manier beter betaalbaar 
te maken. De EFCCA is echter ook van mening dat dit nooit ten koste mag gaan van 
de patiëntveiligheid. Eind 2014 introduceerde zij een online vragenlijst onder de titel 
BAB – Biologics and Biosimilars om zo de kennis van patiënten over biosimilars te 
onderzoeken.  
Het onderzoek bestond uit 14 vragen en was vertaald in 9 talen. De vragenlijst werd 
tussen november 2014 en oktober 2015 uitgezet op de website van de EFCCA.                      
Landelijke patiëntenorganisaties maakten reclame voor het onderzoek. Het leverde 
1181 respondenten op: 55.6%  Ziekte van Crohn, 34.1% Ulcerative colitis, 6.4% 

Reumatische Aandoeningen en 3.9% Andere Aandoeningen.    

Dit waren de belangrijkste resultaten:  

- Patiënten worden te weinig geïnformeerd over wat biologicals en biosimilars 
precies inhouden, waarin ze van elkaar verschillen en wat de 
overeenkomsten zijn. Hier ligt ook een rol voor patiëntenorganisaties om 
patiënten hierover voorlichting te geven.  
 

- De meerderheid van de respondenten vond patiëntveiligheid m.b.t. een te 
gebruiken biosimilar van groter belang dan het kostenaspect m.b.t. een 
biosimilar. Echter 31% van de respondenten vond ook dat lagere kosten het 
wel mogelijk zouden maken om meer patiënten een biologisch geneesmiddel 
te kunnen geven.  

- De meeste respondenten waren het ermee eens dat data uit een specifiek 
onderzoek naar een specifiek biological/biosimilar bij een specifieke 
aandoening niet 1op1 mag worden overgenomen naar andere 
biologicals/biosimilars en aandoeningen.  

 



 

 

 

- Respondenten zouden een voorgestelde switch naar een biosimilar 
accepteren als: 

o De arts hier positief tegenover staat (28.3%), 
o Als er wetenschappelijk bewijs is dat switchen niet uit maakt (27.0%) 
o Als de patiënt goed geïnformeerd is (21.8%).  

  
- Een overgrote meerderheid van de respondenten vindt het belangrijk om te 

weten of zij een biological of een biosimilar krijgen toegediend en zo ja, 
welke. Iedere voorgeschreven biological en biosimilar moet daarbij 
traceerbaar kunnen blijven. 

- De meeste respondenten waren van mening dat biosimilars gelijkwaardig zijn 
aan biologicals. Slechts een enkeling had het idee dat biosimilars in z’n geheel 
niet gelijk waren aan biologicals.  
 

12.45-13.00 uur Debat en Discussie 
 
Na afloop van de sprekers sessie werden de nodige kritische vragen gesteld: 

- Zijn artsen niet altijd verplicht om patiënten op de hoogte te stellen van hun 
medicijngebruik en medicijnwisselingen? 

- Hebben patiënten niet ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat 
de gezondheidszorg betaalbaar blijft? Dus dat ook zij, wanneer zij zelf een 
keuze maken voor een medicijn, de economische aspecten meenemen in die 
overweging? 

- Is het mogelijk om een Europees wetsvoorstel in te dienen waardoor alle 
Europese landen op eenzelfde wijze moeten omgaan met de 
informatieverstrekking over geneesmiddelen tijdens het voorschrijven? 

- Is het mogelijk dat de besparingen die het overstappen op een biosimilar 
voor een bepaalde aandoening opleveren weer ten goede kunnen komen 
voor de zorg aan patiënten met deze aandoening? 

 
Deze vragen zijn meegenomen in de samenvatting van de congresdag.  
 
13.45-14.00 uur Lunch 
 
Na de intensieve zitting in het Europees Parlement werden alle vertegenwoordigers 
per bus naar het hotel gebracht waar zij met elkaar de ervaringen van de ochtend  
konden bespreken. Daarna ging de middagsessie van start in de conferentiezaal van 
het hotel.  
 
14.00-14.45 uur Nor-switch: Wat houdt het onderzoek in? 
 
Dr. David Charles nam namens de Global Alliance for Patiënt Access (GAFPA) als 
eerste het woord. Dr. Charles is Neuroloog en gespecialiseerd in (onderzoek naar) 
beweegbeperkingen bij Parkinson patiënten. Hij is daarnaast groot voorstander van  



 

 

 
 

het betrekken van ervaringen van patiënten en voorschrijvers bij het maken van 
beleid t.a.v. biologische geneesmiddelen.  
 
Voordelen biosimilars 
Volgens Charles verlagen biosimilars de kosten van geneesmiddelen en hebben 
patiënten hierdoor meer keuzeopties m.b.t. geneesmiddelen. Echter, het gebruik 
van biosimilars kan naar zijn mening allen met toestemming van de patiënt.  
 
Waarom twijfel over biosimilars? 
Maar waarom zou je twijfels hebben over het gebruik van biosimilars? Dit heeft te 
maken met de beperkte beschikbaarheid van onderzoeksgegevens over biologicals 
en biosimilars. Onderzoek dat wel is uitgevoerd, is vaak gedaan met kleine 
steekproeven, niet gerandomiseerd en vaak ‘terugkijkend op’.  
 
De Nor-switch studie 
De biological-biosimilar studie uit Noorwegen vormt hierop een uitzondering. Dit 
onderzoek was door de overheid gefinancierd en voldeed aan een meer ‘ideaal’ 
onderzoekscenario: 
 

- Prospectief 
- Gerandomiseerd 
- Grote steekproef  
- Dubbelblind  
- 6 ziektebeelden 
- Inclusie van 1 biological (Remicade) en 1 biosimilar (Remsina)  

 
In totaal deden 481 patiënten mee aan het onderzoek. Zij werden dubbelblind 
ingedeeld in een van twee groepen: 
 

- Groep 1: kreeg 1 jaar lang hun standaard biological  
- Groep 2: kreeg 1 jaar lang i.p.v. hun standaard biological een biosimilar  

 
Na afloop van het jaar, konden alle deelnemers aangeven of ze hun deelname aan 
het onderzoek met een half jaar wilden verlengen. Al deze deelnemers kregen 
dezelfde biosimilar voorgeschreven.  
 
Resultaten 
Uit het onderzoek bleek dat er geen significante verschillen waren in afname van 
ziekteactiviteit tussen de groep met de biological en de groep met de biosimilar. 
Onduidelijk is echter wat de beleidsimpact zal zijn van deze onderzoekconclusie.  
Het zou onterecht zijn als de overheid deze conclusie geldig verklaart op iedere 
biological en biosimilar of dat de conclusie onterecht doorgetrokken wordt naar alle 
auto-immuunziekten of dat je onterecht de conclusie trekt dat je eindeloos kan 
wisselen van biological naar biosimilar. Hiervoor is meer onderzoek nodig.  



 

 

 
 

Ook is het volgens Dr. Charles belangrijk dat: 
 

- Er sprake is van toestemming van de patiënt wanneer medicatie wordt 
gewisseld.  

- Voorgeschreven medicijnen altijd met naam en toenaam worden 
geregistreerd. De effecten van biologische geneesmiddelen op de lange 
termijn zijn nog niet bekend. Ieder voorgeschreven biologisch geneesmiddel 
moet daarom traceerbaar zijn.  

 
14.45-15.15 uur EU Project: Naleving richtlijn op rapportage bijwerkingen 
 
Onderzoek naar de uitvoering van Artikel 102  
Professor Michael Kaeding sloot het plenaire gedeelte van de middag af met de 
presentatie van zijn onderzoek naar de naleving van een Europese richtlijn. De 
betreffende richtlijn gaat over de plicht die EU landen hebben om bijwerkingen van 
patiënten op medicijnen gestructureerd vast te leggen. In zijn onderzoek stelde hij 
hierover 2 vragen: 
 

1. Hebben de EU-lidstaten gehoor gegeven aan de EU-richtlijn? 
2. Wat kan beter in de naleving van de richtlijn? 

 
In zijn onderzoek betrok hij 6 deelnemende EU-lidstaten (Groot-Brittannië, Finland, 
Polen, Portugal, Frankrijk en Duitsland).  
 
Resultaten 
Uit zijn onderzoek blijkt dat alle onderzochte EU-lidstaten gehoor geven aan de EU-
richtlijn. Echter er zijn nog grote verschillen tussen landen in de mate waarin zowel 
de arts, als de industrie, als de patiënt de technische mogelijkheid hebben om 
bijwerkingen op medicijnen vast te kunnen leggen. Daarnaast worden sommige 
bijwerkingen niet of onvolledig vastgelegd. Vaak terugkomende en niet-
levensbedreigende bijwerkingen worden bijna niet gerapporteerd (kwantiteit). 
Bijwerkingen die wel worden gerapporteerd, zijn vaak onvolledig vastgelegd (zonder 
batch nummer, merknaam en informatie over de patiënt).  
 
Waarom is de verslaglegging zo mager? 
Te weinig bekendheid met de juiste manier van vastleggen, te weinig tijd 
(mankracht) en te weinig technische ondersteuning d.m.v. een makkelijk te 
bewerken systeem.   
 
Wat is nodig? 
 

- Meer bekendheid met de mogelijkheid om klachten over geneesmiddelen en 
hun bijwerkingen door te kunnen geven. Dit door middel van media-
aandacht.  

- Training van mensen zodat zij weten hoe ze hun klachten kunnen doorgeven.  



 

 

 
 

- Meer aandacht om op een landelijk niveau een technisch up-to-date 
registratiesysteem te ontwikkelen.  

 
15.15-17.00 uur Advocacy Workshops  
 
Na het plenaire gedeelte volgde een workshop ronde. De groep 
patiëntvertegenwoordigers ging uiteen in 3 teams om de volgende vragen te 
bespreken: 
 

- Wat hebben deelnemers toegepast uit de bijeenkomst in Barcelona op 4-6-
2016? 

- Wat zijn de struikelblokken waar patiëntvertegenwoordigers tegenaan 
lopen? 

- Wat zijn de onderwerpen die belangrijk zijn voor een volgende 
bijeenkomst? 

 
De kleine setting van de werkgroepen maakte het mogelijk om veel 
patiëntvertegenwoordigers aan het woord te laten.  
 
16.15-16.30 uur  Samenvatting uit Workshops 
  

- Wat hebben deelnemers toegepast uit de bijeenkomst in Barcelona op 4-6-
2016? 
In onderstaande een kleine greep uit een scala van voorbeelden: 

o Petitiebrief gemaakt, laten ondertekenen door zo veel mogelijk 
partijen en ingediend bij de minister van volksgezondheid.  

o Bijeenkomst georganiseerd voor stakeholders uit het hele land.  
o Bekende mensen ingeschakeld om hun boodschap te verkondigen. 

 
- Wat zijn de struikelblokken waar patiëntvertegenwoordigers tegenaan 

lopen? 
In onderstaande een paar voorbeelden: 

o Verdeeldheid binnen de eigen patiëntenorganisatie. 
o Gebrek aan professionele basis van de patiëntenorganisatie.  
o Gebrek aan financiële middelen.  
o Gebrek aan samenwerking tussen patiëntenorganisaties.  

 
- Wat zijn de onderwerpen die belangrijk zijn voor een volgende 

bijeenkomst? 
In onderstaande een paar voorbeelden: 

o Hoe krijg je jongeren zover om zich actief in te zetten voor hun ziekte? 
o Hoe zorg je er als patiëntenorganisatie voor dat patiënten als 

gesprekspartner aan tafel zitten tijdens onderzoek en beleidsvorming 
m.b.t. hun ziekte? 
 



 

 

 
 

o Meer informatie over onderzoeksresultaten m.b.t. biologicals en 
biosimilars.  

 
17.00 uur Sluiting 
 
Na het slotwoord van de dagvoorzitter was het tijd om na een lange maar 
inspirerende dag weer huiswaarts te keren. Als RZN hebben we veel nieuwe en 
enthousiaste patiëntvertegenwoordigers leren kennen. Vertegenwoordigers die net 
als wij met beperkte middelen een stem geven aan patiënten; in onderzoek en in 
beleidsvorming. Vertegenwoordigers van wie wij veel kunnen leren en met wie wij 
samen sterk staan voor patiënten over de hele wereld.  
 
Patricia Pennings 
Namens ReumaZorg Nederland 
 
 

 

 

D. Lewinski, C. Vooijs en P. Pennings, deelnemers namens RZN. 
 
 
 
 
 
 
 


