
Materialen en scholingen programma BOM

Ziekenhuizen en umc's die deelnemen aan het programma 'Implementatie Biosimilars op Maat
in ziekenhuizen' (BOM), kunnen gratis gebruikmaken van diverse materialen, scholingen en
informatie- of discussiebijeenkomsten. U vindt in dit document een overzicht hiervan. Toegang
tot deze gratis materialen kunt u aanvragen via de website van het BOM-programma
www.biosimilar.nl of via bom@medicijngebruik.nl. De materialen sluiten aan op de NVZA
Toolbox Biosimilars.

Animatiefilms
De animatiefilms gaan in op belangrijke kenmerken, het productproces en de registratie-
procedure van biologische geneesmiddelen en biosimilars. Ze zijn te gebruiken als introductie-
film bij lezingen en nascholingen van artsen, apothekers, verpleegkundigen, verpleegkundig
specialisten of apothekersassistenten. Ze zijn ook onderdeel van de diverse e-learningmodules.

De volgende animatiefilms zijn beschikbaar:
• Wat zijn biologische geneesmiddelen?
• Productie biologische geneesmiddelen
• Registratie biologische geneesmiddelen en biosimilars

E-learningmodules
De volgende e-learningmodules zijn beschikbaar:
• Biosimilars op maat voor artsen en apothekers
• Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
• Biosimilars op maat voor apothekersassistenten

De cursisten hebben na het volgen van de e-learningmodule meer kennis over biologische
geneesmiddelen en biosimilars, die ze kunnen gebruiken bij het voorschrijven, afleveren of
toedienen van deze geneesmiddelen. Ook kunnen ze de patiënt feitelijke informatie geven die
van belang is voor een optimaal gebruik. Aan bod komen onder andere:
• wat biologische geneesmiddelen zijn en de verschillen met synthetische geneesmiddelen
• het productieproces van biologische geneesmiddelen
• wat een biosimilar is en wanneer een biosimilar gelijkwaardig is aan het

referentiegeneesmiddel
• wat de voor- en nadelen zijn van het beschikbaar komen van biosimilars
• het registratietraject en de toelatingseisen van biosimilars
• aandachtspunten bij het voorschrijven, afleveren en toedienen van biologische

geneesmiddelen
• principes van 'shared decision making'
• mondelinge en schriftelijke voorlichting aan de patiënt
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De e-learningmodules zijn afgestemd op het denk- en werkniveau van de doelgroep. Ze geven
antwoord op veelvoorkomende vragen van zorgverleners én patiënten en bieden handvatten
voor het praktisch handelen in de dagelijkse praktijk. Daarmee kunnen ze ondersteunen bij het
proces van omzetten van een origineel biologisch geneesmiddel (referentiegeneesmiddel) naar
een biosimilar (of omgekeerd) in het ziekenhuis. 

Voor alle e-learningmodules is accreditatie aangevraagd.

Factsheets
De factsheets geven onafhankelijke informatie over recente ontwikkelingen op het gebied van
biologische geneesmiddelen. Tevens bevatten de factsheets verwijzingen naar relevante
literatuur. De factsheets zijn primair bedoeld voor artsen en apothekers en zijn ondersteunend
aan de informatie in de e-learningmodule voor deze doelgroep.

De volgende factsheets zijn beschikbaar:
• Biologische geneesmiddelen – 3 generaties
• Immunogeniciteit
• Intraveneuze versus subcutane toediening
• Adalimumab
• Bevacizumab
• Etanercept
• Infliximab
• Rituximab
• Trastuzumab

Patiëntenvoorlichting
Een overzicht van het beschikbare schriftelijke en digitale patiëntenvoorlichtingsmateriaal is te
vinden op de website van het BOM-programma www.biosimilar.nl. Zorgverleners kunnen de
patiënten verwijzen naar dit overzicht. 

Rekenmodel voor de inkoop
Het rekenmodel helpt u een schatting te maken van de financiële consequenties van een
(mogelijke) overstap van referentiegeneesmiddel naar biosimilar. U kunt voor uw eigen
ziekenhuis verschillende scenario’s laten doorrekenen. Dit kan u helpen bij de keuze van een
biologisch geneesmiddel en eventueel bij de evaluatie van een omzetting. Het rekenmodel is
specifiek uitgewerkt voor adalimumab. U kunt het zelf aanpassen voor andere biologische
geneesmiddelen. 

Overige materialen
Aanvullend is een wegwijzer 'Introductie biosimilars in ziekenhuizen' beschikbaar. Deze
wegwijzer bevat een overzicht van ondersteunende materialen en scholingen vanuit het BOM-
project, de NVZA Toolbox Biosimilars of andere ziekenhuizen of organisaties. Deze materialen
en scholingen zijn geclusterd per onderwerp dat relevant is bij de introductie van biosimilars.
Denk hierbij aan onderwerpen zoals het formuleren van beleid, het voorbereiden van de
omzetting, het instrueren en scholen van de medewerkers en het informeren van de patiënt. 

Aanbod op maat
We bieden - naast de materialen en scholingen - de mogelijkheid tot maatwerk, zoals
informatie- en discussiebijeenkomsten met een expert voor specifieke doelgroepen. U kunt
daarbij bijvoorbeeld denken aan bijeenkomsten voor het team dat de transitie begeleidt of voor
een of meerdere vakgroepen van voorschrijvende specialisten. Ook ander maatwerk, zoals het
maken van presentaties, is mogelijk. De invulling zal in overleg met het deelnemende ziekenhuis
of umc plaatsvinden en dus inspelen op lokale behoeftes en wensen. We gaan graag hierover
met u in gesprek.



Heeft u belangstelling voor de materialen, scholingen of het maatwerk? 
U kunt toegang tot de gratis materialen en scholingen aanvragen via de website van het BOM-
programma www.biosimilar.nl of via bom@medicijngebruik.nl.

Voor meer informatie over het aanbod op maat kunt u contact opnemen met Hans de Vos
Burchart (projectleider, tel. 088 8800 461) of met Tatiana Rijff (projectassistent, 
tel. 088 8800 417). Ook kunt u een mail sturen naar bom@medicijngebruik.nl. 

Het programma 'Implementatie Biosimilars op Maat in ziekenhuizen' is mogelijk gemaakt door
het ministerie van VWS. 

Een voorbeeld van een bijeenkomst op maat

Gedurende drie uur zullen medisch specialisten en andere geïnteresseerden - onder
leiding van een expert van het BOM-programma - ingaan op de werking van biosimilars en
vraagstukken in de klinische praktijk. Naast een wetenschappelijk deel zal er aandacht zijn
voor best practices van andere ziekenhuizen en lokale uitdagingen. De inzet van
ondersteunende materialen (uit het BOM-programma, de NVZA-toolbox en/of andere
materialen) komt ook aan bod.


