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OPEN BRIEF voor meer  
       biosimilars in België

Geachte mevrouw de minister van Sociale Zaken  
en Volksgezondheid,
Nu de verkiezingen achter de rug zijn, hadden wij graag uw aandacht willen vestigen op het dossier van biosimilar-geneesmiddelen.

In tal van Europese landen bewijzen biosimilars al ruim 10 jaar hun belangrijke toegevoegde waarde in meer dan 700 miljoen patiënten-dagen. 
Dagelijks vergemakkelijken ze de toegang voor patiënten tot betaalbare zorg, leveren ze besparingen op voor de ziekteverzekering en brengen 
ze de broodnodige concurrentie op de markt van de dure biologische medicijnen.

Het Europese geneesmiddelenagentschap bevestigt tevens dat de Europese biosimilars even werkzaam, veilig en kwalitatief hoogstaand zijn 
als de initieel veel duurdere merkgeneesmiddelen.

Het Toekomstpact dat u in 2015 afsloot met de farmaceutische industrie wijdde een belangrijk hoofdstuk aan biosimilaire geneesmiddelen, 
een belangrijke stap in de goede richting waardoor er in de daaropvolgende jaren vooruitgang kon worden geboekt. We kunnen evenwel in 
2019 niet anders dan vaststellen dat het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen in België ondermaats is en dat we helemaal onderaan 
de Europese rangorde bengelen inzake het gebruik van biosimilars. Daarnaast zijn er op dit ogenblik voor 3 biologische moleculen geen 
biosimilars beschikbaar op de Belgische markt, terwijl dit in andere Europese landen wel het geval is. Iedere dag mist onze ziekteverzekering 
dus belangrijke opportuniteiten om kosteneffectief met haar beperkte middelen om te gaan.

Voor de komende jaren zijn er een twintigtal nieuwe biosimilars in aantocht. Zij kunnen tot honderden miljoenen euro’s besparingen opleveren 
voor de Belgische ziekteverzekering. Het is dan wel noodzakelijk dat de bedrijven die deze geneesmiddelen op de markt brengen, in een 
duurzaam en voorspelbaar kader kunnen werken. Dit betekent dat er een omvattend actieplan voor biosimilars moet worden opgesteld; een 
actieplan dat aan patiënten en hun zorgverleners duidelijk maakt welke voordelen biosimilars hen kunnen opleveren.

Laten we leren van de ervaringen in het buitenland en ook in ons land biosimilars verder omarmen. De Belgische patiënten en alle betrokkenen 
kunnen er alleen maar wel bij varen.

Geachte mevrouw de minister, wij danken u voor de reeds geleverde inspanningen en wij zetten hier graag samen met uzelf en uw eventuele 
opvolger/opvolgster verder onze schouders onder.

Met beleefde groeten,

JC
22

6N

Jef Hus,
Managing Director
EG

Xavier Mesrobian
General Manager France and Benelux
Accord Healthcare

Miranda Heining
General Manager Belgium and The Netherlands
Fresenius Kabi

Nicolas Van Gelder
Head of Belgium and GD Luxemburg
Mundipharma

Vincent Verschraegen
Country Manager BeLux
Mylan Belgium

Bruno Barcelos
Country Head Belgium
Sandoz


