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Betreft: onderwijsmaterialen programma ‘implementatie Biosimilars op Maat in ziekenhuizen’
(BOM) beschikbaar
Geachte heer/mevrouw,
De Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (IBN) en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
(IVM) hebben met subsidie van VWS het programma ‘implementatie Biosimilars op Maat in
ziekenhuizen’ (BOM) ontwikkeld. Het programma BOM is ontwikkeld om ziekenhuizen en umc’s te
ondersteunen bij lokale vraagstukken rond beleid en implementatie van biosimilars.
Denk hierbij aan het creëren van meer draagvlak bij voorschrijvers, communicatie richting de
patiënt en aspecten rond keuzes bij inkoop.
Binnen het programma BOM is aandacht voor:

de verschillende aspecten van biosimilars;

hoe biosimilars de marktwerking bij de inkoop van geneesmiddelen kunnen stimuleren;

de toepassing in de praktijk en eventuele belemmeringen die ziekenhuizen ervaren.
U bent geïnformeerd over het doel van het programma en de mogelijkheid tot deelname in een
brief d.d. 18 april jl.
Inmiddels zijn de (onderwijs)materialen gereed. Met deze brief informeren wij u over welke
materialen wij binnen het programma aanbieden en hoe u toegang kunt krijgen tot deze
materialen. U kunt de materialen vervolgens naar eigen behoefte inzetten binnen uw organisatie.
Materialen en scholingen programma BOM (zie bijgevoegd overzicht materialen BOM)
De volgende type materialen en scholingen van het programma BOM zijn voor alle ziekenhuizen en
umc’s beschikbaar:
 e-learningmodules;
 factsheets;
 korte animatievideo’s;
 rekenmodel voor de inkoop/apotheek.
De materialen en scholingen zijn toegespitst op de behoeften van verschillende doelgroepen,
waaronder: voorschrijvers, apothekers, verpleegkundig specialisten en apothekersassistenten.
Maatwerk
Uit het brede assortiment materialen kunt u zelf de keuze maken wat past om het beleid, de
implementatie en het draagvlak voor biosimilars in uw instelling te ondersteunen. Voor elke
instelling is die keuze anders en daarmee op maat invulbaar.
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Naast de hiervoor genoemde (onderwijs)materialen bieden we de mogelijkheid tot maatwerk, zoals
informatie- en discussiebijeenkomsten voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor het team dat
de transitie begeleidt, maar ook voor een of meerdere vakgroepen voorschrijvend specialisten.
Op de website www.biosimilar.nl kunt u meer inhoudelijke informatie vinden over de verschillende
materialen en scholingen.
Toegang tot materialen en scholingen van het programma BOM
Indien u de materialen en scholingen van het programma wilt gebruiken, dan kunt u dit laten
weten door een e-mail te sturen naar: BOM@medicijngebruik.nl. Vermeld hierbij uw naam, functie,
instelling, uw e-mailadres en telefoonnummer. Per omgaande krijgt u instructies hoe u toegang
kunt krijgen tot de materialen. En u kunt aangeven of er binnen uw organisatie behoefte is aan
informatiebijeenkomsten of andere producten op maat.
Geen kosten voor instellingen
Omdat dit programma wordt ontwikkeld en uitgevoerd met subsidie van VWS, zijn er voor de
instellingen geen kosten aan verbonden. Wel zal aan u worden gevraagd om deel te nemen aan
een online nulmeting en vervolgmonitoring. Het doel hiervan is om gedurende de looptijd van het
programma in kaart te brengen wat de mate is van acceptatie van biosimilars en welke initiatieven
er lopen. De gegevens zullen op geaggregeerd niveau, waardoor deze gegevens niet herleidbaar
zullen zijn naar individuele instellingen, worden gebruikt in (voortgangs)rapportages van het
programma BOM. Vanzelfsprekend worden de gegevens vertrouwelijk behandeld.
Accreditatie
Voor de e-learningmodules komen accreditatiepunten beschikbaar.
Tot slot
De komende drie jaar verlopen van 10-15 biologicals de patenten, waardoor het mogelijk wordt om
ook voor deze stoffen biosimilars te ontwikkelen en op de markt te brengen. Het blijft een markt
die sterk in ontwikkeling is. Door de marktwerking die biosimilars op gang brengen, kunnen er in
de Nederlandse ziekenhuizen grote besparingen gerealiseerd worden. Het programma BOM
probeert bij te dragen aan de gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij hebben
om dit te realiseren. Meer informatie over het programma kunt u vinden op: www.biosimilar.nl
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