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197 patiënten met IBD (~77% van het totaal) schakel-
den over naar een infliximab biosimilar. Geen verschil werd 

waargenomen in ziekteactiviteit en concentraties C-reactief 
proteïne of fecaal calprotectine. Afgezien van één infusiege-
relateerde reactie, werden er geen ernstige of onverwachte 
bijwerkingen gerapporteerd. De dalconcentraties in het 
serum verschilden niet tussen de uitgangswaarde en na 
overschakeling (mediaan = 4,1 μg/mL [spreiding = 0,03-22 
μg/mL] ten opzichte van 4,6 μg/mL [spreiding = 0,03-22 
μg/mL]; P = 0,08, n = 98).

Deze studie laat zien dat het switchen van IBD- 
patiënten naar infliximab biosimilars veilig is in de klinische 
praktijk en zorgt voor goede en doelmatige zorg.  
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Het switchen naar biosimilars is onderwerp van discus-
sie: kan dat veilig bij patiënten worden toegepast en vooral 
bij patiënten met inflammatoire darmaandoeningen (IBD)? 
Recentelijk zijn twee biosimilars op de markt verschenen 
voor infliximab (Remicade): Inflectra en Remsima. Bink-
horst et al. onderzochten retrospectief de haalbaarheid en 
veiligheid van het overschakelen van patiënten met IBD 
van Remicade naar een infliximab biosimilar in twee grote 
algemene ziekenhuizen in Nederland. Na het over- 
schakelen werden de patiënten nauwlettend gevolgd door 
het beoordelen van de ziekteactiviteit. De concentratie 
C-reactief proteïne en fecaal calprotectine werd  
gemonitord. Bijwerkingen werden geregistreerd en de 
infliximabserumconcentraties gemeten. Alle parameters 
werden beoordeeld bij start (t = 0) en na twee infusies met 
een biosimilar van infliximab (± week 16).


