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Halfweg pilootproject incentive biosimilars: er 
is meer nodig 

Om het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen* te stimuleren loopt sinds januari 2019 een 

pilootproject voor het voorschrijven van twee specifieke biosimilars: adalimumab en etanercept. 

Voorschrijvende artsen kunnen een extra financiële prikkel krijgen als zij tegen eind 2019 voor beide 

geneesmiddelen een bescheiden doelstelling hebben gehaald (5%, 10% of 20% van hun totale 

voorschrijfgedrag over een volledig jaar voor deze 2 geneesmiddelen samen). De stimulans kwam er 

omdat het gebruik van biosimilars in België nog steeds uiterst laag ligt, waardoor de Belgische 

ziekteverzekering belangrijke besparingen dreigt mis te lopen. Het RIZIV zette daarom dit 

pilootproject1 op, goedgekeurd door de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen in december 

2018. In juni publiceerden toonaangevende biosimilar-geneesmiddelenbedrijven nog een open brief2 

aan Minister De Block om de aandacht voor biosimilaire geneesmiddelen op de Belgische markt niet 

te laten verslappen. 

  

 

1  https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-

gezondheidsproduct/geneesmiddel-voorschrijven/Paginas/biosimilaire-geneesmiddelen-buiten-ziekenhuis.aspx#.XUlIX-
gzaUk 

2 https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/biosimilaire-geneesmiddelen-ziekteverzekering-kan-honderden-miljoenen-

besparen-open-brief.html 
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“De tussentijdse resultaten van het proefproject tonen dat het lichtjes de goede richting uitgaat, maar 

dat het gebruik van biosimilars in België nog steeds te traag verloopt”, stelt Pieter Boudrez, directeur 

Public Affairs bij Medaxes. Op dit moment haalt adalimumab – dat reeds sinds november 2018 op de 

markt is – een uptake van 7,1%. Ter vergelijking, in Duitsland haalde adalimumab al in mei 2019 40% 

marktaandeel. En het aandeel blijft daar stijgen. Voor etanercept klokt de verkoop in België af op 

16,5%; matige resultaten voor een biosimilar die al sinds 2016 op de markt is. Belangrijk om aan te 

stippen is dat artsen die nog niet op de doelstelling zitten met hun voorschrijfgedrag, nog in de tweede 

jaarhelft een inhaalbeweging kunnen maken. 

 

   Cijfers IQVIA tot en met juni 2019 

Pieter Boudrez besluit: “Voorschrijvende artsen kunnen daarnaast de komst van nieuwe biosimilars als 

opportuniteit zien om mogelijk de behandelingsrichtlijnen te herbekijken binnen elk toepasselijk 

ziektedomein. Het actualiseren van die richtlijnen kan de voorschrijfopties namelijk vergroten of 

beperkingen erop ongedaan maken. Er zal beleidsmatig meer nodig zijn om biosimilars in België tot 

een succes te maken. Een integraal beleidsplan per biosimilar is hoogstnoodzakelijk, vooral met het 

zicht op het volgende regeerakkoord.” 
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WAT ZIJN BIOSIMILAIRE GENEESMIDDELEN? 

Biosimilaire geneesmiddelen bevatten dezelfde actieve substantie en hebben hetzelfde 

therapeutische effect als merkgeneesmiddelen. Naargelang het geval ligt hun prijs echter minstens 

32% tot minstens 38% lager dan de oorspronkelijke prijs van het merkgeneesmiddel. Biosimilars zijn 

essentieel om dure biologische behandelingen zo ruim mogelijk ter beschikking te stellen. Medaxes 

zet daarom volop in op initiatieven die de uptake van biosimilars in België bespoedigen. Deze 

geneesmiddelen zijn immers even kwaliteitsvol, veilig en effectief als het origineel en zijn perfect 

uitwisselbaar. Ook België mag deze opportuniteit voor de gezondheidszorg niet missen.  

CONTACT EN BIJKOMENDE INFORMATIE 

Pieter Boudrez, Public Affairs Director & woordvoerder – pb@medaxes.be  

+32 (0)477 83 69 07 et +32 (0) 3 820 14 85 

 twitter.com/Medaxes - www.medaxes.be 

OVER MEDAXES 

Medaxes is de Belgische koepel van farmaceutische bedrijven die generische, biosimilar en 

zelfzorggeneesmiddelen, alsook andere geneesmiddelen en zelfzorgproducten aanbieden aan zoveel 

mogelijk mensen. 

Door geneesmiddelen van hoge kwaliteit makkelijk toegankelijk te maken voor een zo ruim mogelijk 

publiek, willen Medaxes en zijn leden bijdragen tot een kosteneffectieve en duurzame 

gezondheidszorg. 

Voor zijn leden treedt Medaxes op als een vertegenwoordigend platform dat een ruime waaier aan 

diensten aanbiedt, ter ondersteuning van hun individuele activiteiten en gemeenschappelijke 

belangen. 

http://www.medaxes.be/

