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1 Opening 
  
2 Belangenconflicten 
  
3 Vaststellen agenda 
  
4 Mededelingen, Actuele zaken, Tour de table, Persberichten 
  
5 Collegeverslagen  
  
6 Geneesmiddelenbewaking 
  
6.1 Geneesmiddelenbewaking: nationaal, of waarvoor NL=(Co-) Rapporteur of NL=RMS 
  
6.2 Geneesmiddelenbewaking: NL=concerned of NL=CMS 
  
7 Productgebonden zaken nationaal of waarvoor NL=(Co-)Rapporteur of NL=RMS 
7.a Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met ticagrelor 

als werkzaam bestanddeel en ATC code B01AC24, waarmee deze valt onder de klasse 
antithrombotic agents. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

7.b Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met lonapegsomatropin als 
werkzaam bestanddeel en waarvoor nog geen ATC code is toegekend. Deze aanvraag 
verloopt via de centrale procedure. 

7.c Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met ruxolitinib 
als werkzaam bestanddeel en ATC code L01XE18, waarmee deze valt onder de klasse 
other antineoplastic agents. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

7.d Agendapunt vervallen 
7.e Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met nivolumab 

als werkzaam bestanddeel en ATC code L01CX17, waarmee deze valt onder de klasse 
plant alkaloids and other natural products. Deze variatie verloopt via de centrale 
procedure. 

7.f Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met 



 

 

 

 

 

 
 978e Collegevergadering | 12 mei 2021 - pagina 2 
 

 

evolocumab als werkzaam bestanddeel en ATC code C10AX13, waarmee deze valt 
onder de klasse lipid modifying agents, plain. Deze variatie verloopt via de centrale 
procedure. 

  
8 Bezwaarschriften 
  
9 Beleidszaken, inclusief richtsnoeren (note for guidance) 
  
10 Productgebonden zaken waarvoor NL=concerned of NL=CMS 
10.a Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met dermatophagoides 

extract als werkzaam bestanddeel en ATC code V01AA03, waarmee deze valt onder de 
klasse allergens. Deze aanvraag verloopt via de decentrale procedure. 

10.b Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met argipressin als werkzaam 
bestanddeel en ATC code H01BA01, waarmee deze valt onder de klasse posterior 
pituitary lobe hormones. Deze aanvraag verloopt via de decentrale procedure. 

10.c Nexviadyme  
 Avalglucosidase alfa 
 Ziekte van Pompe 
10.d Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met 

dapagliflozin als werkzaam bestanddeel en ATC code A10BK01, waarmee deze valt 
onder de klasse blood glucose lowering drugs, excl. Insulins. Deze variatie verloopt via 
de centrale procedure. 

10.e Agendapunt vervallen 
10.f Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met bevacizumab als 

werkzaam bestanddeel en ATC code S01LA04, waarmee deze valt onder de klasse  
ocular vascular disorder agents. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

10.g Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met filgotinib 
als werkzaam bestanddeel en ATC code L04AA45, waarmee deze valt onder de klasse 
immunosuppressants. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

10.h Keytruda 
 pembrolizumab 
 Oncologie  
10.i Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met lorlatinib 

als werkzaam bestanddeel en ATC code L01ED05, waarmee deze valt onder de klasse 
protein kinase inhibitors. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

10.j Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met isofluraan als werkzaam 
bestanddeel en ATC code N01AB06, waarmee deze valt onder de klasse anesthetics, 
general. Deze aanvraag verloopt via de decentrale procedure. 

10.k Minjuvi 
 tafasitamab 
 Oncologie  
10.l Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met 

ambrisentan als werkzaam bestanddeel en ATC code G02KX02, waarmee deze valt 
onder de klasse other gynecologicals. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

10.m Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met cytarabine 
en daunorubicine als werkzame bestanddelen en ATC code L01XY01, waarmee deze 
vallen onder de klasse other antineoplastic agents. Deze variatie verloopt via de 
centrale procedure. 

  
11 Drug Regulatory Science / Wetenschappelijke zaken 
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12 Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter bespreking 
12.a CHMP-agenda 17-20 mei 2021 
12.b CMDh-agenda 18-20 mei 2021 
12.c PRAC-verslag 3-6 mei 2021 
  
13 Zaken ter informatie 
13.1 Zaken door voorzitter afgehandeld 
  
13.2 Actiepuntenlijst 
  
13.3 Overzicht bezwaar- en beroepszaken en Wob verzoeken 
  
13.4 Overzicht perscontacten 
  
13.5 Wetenschappelijke adviezen 
  
13.6 Pediatrische onderzoeksplannen 
  
13.7 Overige zaken 
  
13.8 Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter informatie 
  
14 Rondvraag 
  
15 Sluiting 
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Agendapunt 1 Opening 
De voorzitter opent de 978e Collegevergadering en heet alle aanwezigen welkom. In 
verband met de coronamaatregelen zijn alleen de voorzitter en de secretaris fysiek in 
de zaal aanwezig. 

 
 
Agendapunt 2 Belangenconflicten 

Er zijn geen meldingen van belangenconflicten. 
 

 
Agendapunt 3 Vaststellen agenda 

De agendavolgorde is gewijzigd. Na agendapunten 1 t/m 4 volgen de agendapunten 
12, 10.i, 7.e, 10.h, 10.k, 10.m, 7.c, 7.a, 7.b, 7.f, 10.a, 10.c, 10.d, 10.e, 10.f, 10.g, 10.j, 
10.l en 10.b. Hierna wordt vanaf agendapunt 13 de reguliere agendavolgorde gevolgd.  
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 
 

 
Agendapunt 4 Mededelingen, Actuele zaken, Tour de table, Persberichten 
 
 Afmeldingen 

De Collegeleden De Graeff en Sonke zijn verhinderd.  
    

 
Agendapunt 5 Collegeverslagen 

Er zijn geen Collegeverslagen geagendeerd.  
 

 
Agendapunt 6 Geneesmiddelenbewaking 
 
 
Agendapunt 6.1  Geneesmiddelenbewaking: nationaal, of waarvoor NL=(Co-) Rapporteur of NL=RMS 
   Er zijn geen producten in deze categorie geagendeerd.  
 
 
Agendapunt 6.2  Geneesmiddelenbewaking: NL=concerned of NL=CMS 

Er zijn geen producten in deze categorie geagendeerd.  
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 Agendapunt 7  Productgebonden zaken nationaal of waarvoor NL=(Co-)Rapporteur of NL=RMS 
  
 
Agendapunt 7.a Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 7.b Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 

 
 

Agendapunt 7.c Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 7.e Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 7.f Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 



 

 

 

 

 

 
 978e Collegevergadering | 12 mei 2021 - pagina 6 
 

 

Agendapunt 8 Bezwaarschriften 
  Er zijn geen bezwaarschriften geagendeerd.  
 
 
Agendapunt 9 Beleidszaken, inclusief richtsnoeren (note for guidance) 
 Er zijn geen beleidszaken geagendeerd.  
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Agendapunt 10 Productgebonden zaken waarvoor NL=concerned of NL=CMS 
 
 
Agendapunt 10.a  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.b  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 10.c  Nexviadyme 
 

Productnaam Nexviadyme (voorheen: Avalglucosidase alfa) 

Werkzaam 
bestanddeel 

avalglucosidase alfa 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie: 100 mg 
 

Indicatiegebied Ziekte van Pompe  

ATC-code A16 

Procedure Centrale procedure: 
Rapporteur = Oostenrijk, Co-Rapporteur = Frankrijk 

RVG-nummer 127353 

Zaaknummer 832658 

 
Het betreft de 2e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: 
“Long-term enzyme replacement therapy for the treatment of patients with Pompe 
disease (acid α-glucosidase deficiency).” 
De 1e ronde van deze aanvraag is besproken in de 969e Collegevergadering (d.d. 7 
januari 2021).  Het College kwam toen tot de volgende conclusie: “ 

• Het College is positief ten aanzien van de 20 mg/kg qow dosering bij (IOPD/LOPD) 
patiënten die al eerder behandeling ondergingen, en bij LOPD patiënten die 
behandelnaiëf zijn. 

• Op dit moment is het College nog niet overtuigd van een positieve benefit/risk 
balans van deze dosering bij de groep behandelnaïeve IOPD patiënten, gelet op de 
beperkte data en het ongunstiger veiligheidsprofiel. De benefit/risk balans bij deze 
groep moet beter worden bediscussieerd door de firma. 

• Het College is negatief ten aanzien van de 40 mg/kg dosering. Het veiligheidsprofiel 
is ongunstig en de data zijn te beperkt. 

• Major objections resteren op gebied van kwaliteit.” 
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
In de onderhavige ronde komen de Rapporteurs met betrekking tot de 20 mg/kg 
dosering tot de conclusie dat kan worden geëxtrapoleerd van LOPD patiënten naar de 
behandelnaïeve IOPD-populatie. Reden hiervoor is dat de pathologie van de 
aandoening, het werkingsmechanisme en het farmacokinetiek (PK) profiel van 
enzymvervangende therapieën (ERT) voor de ziekte van Pompe vergelijkbaar zijn over 
het gehele ziektespectrum. Het College is het hier mee eens.  
De 40 mg/kg dosering wordt nog steeds niet acceptabel bevonden voor IOPD 
patiënten. Door het beperkte aantal patiënten kan hier is geen duidelijk dosis-
responsrelatie worden aangetoond en de data voor deze setting en dosering is te 
beperkt om conclusies te kunnen trekken over de werkzaamheid en veiligheid. De 
major objection blijft daarom van kracht. Het College stelt voor de firma te verzoeken 
om te bediscussiëren of de 40 mg/kg dosering een valide optie is voor IOPD patiënten 
die onvoldoende reageren op de 20 mg/kg dosering.  
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Conclusie 
Het College blijft positief ten aanzien van de 20 mg/kg qow dosering bij (IOPD/LOPD) 
patiënten die al eerder behandeling ondergingen, en bij LOPD patiënten die 
behandelnaiëf zijn. In deze ronde is het College ook positief geworden over de 
toepassing van de 20 mg/kg bij IOPD patiënten die behandelnaiëf zijn. 
Het College blijft negatief ten aanzien van de 40 mg/kg dosering voor IOPD patiënten. 
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Agendapunt 10.d  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.f  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit.  
 
 
Agendapunt 10.g  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 10.h  Keytruda 
 

Productnaam Keytruda 

Werkzaam 
bestanddeel 

pembrolizumab 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie: 25 mg, 50 
mg  

Indicatiegebied Oncologie  

ATC-code L01XC18 

Procedure Centrale procedure: 
Rapporteur = Italië, Co-Rapporteur = Duitsland 

RVG-nummer 117895, 115715 

Zaaknummer 846819 

 
Het betreft de 3e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding 
van de huidige goedgekeurde indicatie met: “in combination with chemotherapy, first-
line treatment of locally advanced unresectable or metastatic carcinoma of the 
oesophagus or HER-2 negative gastroesophageal junction adenocarcinoma in adults 
for Keytruda.” 
Keytruda is reeds goedgekeurd als monotherapie of combinatietherapie voor 
patiënten met de volgende typen kankers: Melanoma, Non-Small Cell Lung Cancer 
(NSCLC), Squamous Cell Cancer of the Head and Neck (SCCHN), Urothelial Carcinoma 
(UC), Classical Hodgkin Lymphoma (cHL) en Renal Cell Carcinoma (RCC). 
De 1e ronde van deze variatie is besproken in de 972e Collegevergadering (d.d. 17 
februari 2021).  Het College kwam toen tot de volgende conclusie: “Het College is 
negatief ten aanzien van deze indicatie voor dit geneesmiddel. De voorgestelde 
indicatie wordt te breed geacht en dit is een major objection.” 
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 

• In de 1e ronde werd geconstateerd dat het voordeel voor patiënten met een PD-L1 
Combined Positive Score (CPS) < 10 onvoldoende is aangetoond. En wanneer hierbij 
ook de additionele toxiciteit van pembrolizumab toegevoegd aan platinum-based 
chemotherapie werd meegenomen, leek de benefit/risk balans voor patiënten met 
een PD-L1 CPS < 10 niet gunstig. Opgemerkt werd dat voor een goede analyse de 
data per histologische groep moet worden besproken, aangezien het verschil in 
behandeleffect door de biomarkerstatus vooral lijkt te bestaan bij de 
plaveicelcelcarcinomen en niet zozeer bij de adenocarcinomen. 

• In de 2e en onderhavige 3e ronde is in feite geen nieuwe data aangeleverd. De firma 
blijft benadrukken dat bij de groep met een PD-L1 CPS < 10 sprake is van een effect.  
Het belangrijkste punt van discussie is nu of de major objection over het vermeende 
gebrek aan effect bij de groep met een PD-L1 CPS < 10 gehandhaafd moet worden 
(en de indicatie dus moet worden ingeperkt). In eerdere CHMP-discussies over 
indicaties voor PD1/PDL-1 remmers was een gebrek aan data voor de genoemde 
subgroep vaak aanleiding om deze patiënten uit te sluiten van behandeling door de 
indicatie te beperken. Voor Keytruda kan echter niet worden gesteld dat sprake is 
van een gebrek aan data voor de groep met een PD-L1 CPS < 10. Naast de mediane 
Overall Survival (OS) data zijn er voor deze subgroep puntschattingen voor de OS 
hazard ratio, en zijn er Kaplan Meier curves voor OS. Op basis van deze data kan 
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niet worden gesproken van een gebrek aan werkzaamheid in de subgroep met een 
PD-L1 CPS < 10. Er zijn patiënten in deze subgroep die baat hebben bij 
pembrolizumab in de add-on setting. Het blijft echter de vraag of kan worden 
opgehelderd welke specifieke patiënten binnen deze subgroep dit zijn. De data 
wijzen in de richting van de subgroep PD-L1 CPS < 10 met adenocarcinoom. De 
firma heeft de data echter niet per histologische groep besproken. Dit is iets waar 
de firma in een Oral Explanation duidelijkheid over moet verschaffen. 

• Indien dit er uiteindelijk toe leidt dat besloten wordt indicatie niet in te perken, dan 
kan het College zich vinden in het voorstel om in rubriek 4.4 (bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik) een waarschuwing op te nemen dat het 
behandeleffect bij de groep met een PD-L1 CPS < 10 kleiner is, en om in rubriek 5.1 
(farmacodynamische eigenschappen) gededailleerde informatie op te nemen over 
de verschillende PD-L1 CPS subgroepen. 

 
 
Conclusie 
Het College is nog niet overtuigd van een positieve benefit/risk balans van dit 
geneesmiddel bij de voorgestelde, brede indicatie. Er zijn aanwijzingen dat er ook 
patiënten in de subgroep PD-L1 CPS < 10 patiënten zijn die baat hebben bij 
behandeling met pembrolizumab. Dit moet echter nog worden bediscussieerd door de 
firma.  
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Agendapunt 10.i  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.j  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 10.k  Minjuvi 
 

Productnaam Minjuvi 

Werkzaam 
bestanddeel 

tafasitamab 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie: 200 mg  

Indicatiegebied Oncologie  

ATC-code L01XC (29-07-2021 – de ATC code is tussentijds gewijzigd in 
L01FX12) 

Procedure Centrale procedure: 
Rapporteur = Denemarken, Co-Rapporteur = Frankrijk 

RVG-nummer 126768 

Zaaknummer 806248 

 
Het betreft de 2e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: 
“Tafasitamab, in combination with lenalidomide followed by tafasitamab monotherapy 
for the treatment of adult patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell 
lymphoma (RIR DLBCL), who are not eligible for, or refuse, autologous stem cell 
transplant (ASCT).” 
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
De aanvraag wordt onderbouwd met een eenarmige fase II studie waarin tafasitamab 
in combinatie met lenalidomide, gevolgd door tafasitamab monotherapie is 
toegediend bij patiënten met recidiverend of refractair DLCBL. De resultaten wijzen op 
een Overall Response Rate (ORR) van 58,8% waarbij 41,3% van de patiënten een 
Complete Response (CR) bereikte. De mediane Duration of Response (DoR) is 21,7 
maanden met een Overall Survival (OS) van 31,6 maanden.  
In de vorige ronde vonden de Rapporteurs de benefit/risk balans negatief, aangezien 
door de eenarmige studie-opzet de bijdrage van tafasitamab aan het effect van 
lenalidomide niet duidelijk was. Verder werden de data niet voldoende 
‘comprehensive’ bevonden en waren er zorgen over de betrouwbaarheid van de data. 
Nederland steunde dit en uitte daarbovenop zorgen over de klinische relevantie van 
het effect en de externe validiteit van de studieresultaten, gelet op de grote 
heterogeniteit binnen deze patiëntenpopulatie.  
In de onderhavige ronde switcht de firma van een aanvraag voor een full-approval 
naar een aanvraag voor een Conditional Marketing Authorisation CMA, met als 
voorwaarde (Specific Obligation, SOB) een gerandomiseerde, dubbelblinde fase III 
studie. De firma stelt voor in deze studie de werkzaamheid en veiligheid van 
tafasitamab + lenalidomide bovenop R-CHOP te vergelijken met die van alleen R-CHOP 
bij onbehandelde patiënten met DLBCL en HGBL. Dit is een eerstelijnssetting, terwijl de 
aangevraagde indicatie een tweedelijssetting betreft.  
Op basis van de huidige stand van zaken zijn de Rapporteurs in deze ronde positief 
geworden. Zij zijn van mening dat de benefit/risk balans nu positief is. 

• De firma heeft de bijdrage van tafasitamab aan het effect van lenalidomide beter 
onderbouwd. Op basis van het werkingsmechanisme is het aannemelijk dat 
tafasitamab en lenalidomide elkaars werkzaamheid versterken. Verder wordt 
verwezen naar een studie waarin de werkzaamheid van lenalidomide monotherapie 
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is onderzocht bij deze indicatie. De resultaten van deze studie laten zien dat bij 
lenalidomide monotherapie een minder grote ORR wordt gezien dan bij de 
combinatie tafasitamab +  lenalidomide. 

• Het veiligheidsprofiel van tafasitamab is anders dan dat van de huidige 
goedgekeurde behandelingen (CAR T-celproducten en Pixuvri). Bij CAR T-
celproducten is er sprake van neurotoxiciteit, en bij Pixuvri is er sprake van 
cardiotoxiciteit. Hierdoor vormt tafasitamab een alternatief voor patiënten die door 
het toxiciteitsprofiel van de voornoemde behandelingen niet kunnen verdragen. 
Hierin zou ook de Major Therapeutic Advantage (MTA) van tafasitamab zitten, die 
in het kader van de CMA moet zijn aangetoond.  

Het College is het met de Rapporteurs eens dat de benefit/risk balans positief is, alleen 
moet de argumentatie door de Rapporteurs nog wel beter over het voetlicht worden 
gebracht. Daarnaast worden o.a. de volgende overwegingen kenbaar gemaakt.  

• Hoewel de resultaten wijzen op een indrukwekkend effect van de combinatie 
tafasitamab +  lenalidomide, kan op basis van deze eenarmige studie niet 
onomstotelijk worden vastgesteld of sprake is van een toegevoegde waarde van 
tafasitamab ten opzichte van de bestaande behandelopties. Er is immers geen 
controlegroep meegenomen in de studie. Toch vindt het College dat het klinische 
effect voldoende aannemelijk is gemaakt om te kunnen spreken van een positieve 
benefit/risk balans.  

• De MTA van de toevoeging van tafasitamab aan lenalidomide lijkt vooral te zitten in 
het afwijkende veiligheidsprofiel, en niet zozeer in een uitzonderlijke mate van 
werkzaamheid. Dit laatste is volgens het Europees Geneesmiddelenagentschap 
(EMA) echter wel een belangrijke factor in de aanvaardbaarheid van eenarmige 
studies. Een ander criterium volgens het EMA is dat er geen andere behandelopties 
voorhanden zijn. Die zijn er in dit geval echter wel.  

• Zoals gezegd is de voorgestelde fase III studie gericht op een eerstelijnssetting. Dat 
betekent dat deze studie geen nieuwe inzichten zal opleveren over het klinische 
voordeel van de behandeling in de tweedelijnssetting. Het College vindt de 
voorgestelde fase III studie daarom niet geschikt als SOB in het kader van een CMA. 
Voorgesteld wordt een fase III studie uit te voeren waarin de werkzaamheid en 
veiligheid van tafasitamab + lenolidamide wordt vergeleken met die van Polivy bij 
patiënten met  recidiverend of refractair DLCBL. 

Tot slot wordt opgemerkt dat de firma middels een major objection word verzocht het 
woord ‘refusal’ uit de indicatie te verwijderen.  
 
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 
 
Conclusie 
Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. In principe is de benefit/risk 
balans op basis van de huidige beschikbare data positief, maar de voorgestelde fase III 
studie gaat niet de additionele inzichten opleveren die vereist zijn in het kader van de 
CMA.  Hiertoe moet een andere voorstel voor een SOB worden gedaan, waarbij het 
College de voorkeur heef voor een studie in de tweedelijnssetting. Verder resteert een 
major objection over de indicatie. 
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Agendapunt 10.l  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.m  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 11 Drug Regulatory Science / Wetenschappelijke zaken 
  Er zijn geen wetenschappelijk zaken geagendeerd. 
 
 
Agendapunt 12  Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter bespreking 
 
 
Agendapunt 12.a CHMP-agenda 17-20 mei 2021 

Het College heeft kennisgenomen van de agenda van de Committee for Medicinal 
Products for Human Use (CHMP). Graag verwijst het College voor verdere informatie 
naar de openbare verslag op de website van de CHMP. 
 

 
Agendapunt 12.b CMDh-agenda 18-20 mei 2021 

Het College heeft kennisgenomen van de agenda van de Coordination Group for 
Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human (CMDh). Graag verwijst het 
College voor verdere informatie naar de openbare agenda op de website van de 
CMDh. 
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 

 
 
Agendapunt 12.c PRAC-verslag 3-6 mei 2021  

Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee (PRAC). Graag verwijst het College voor verdere informatie 
naar het openbare verslag op de website van de PRAC. 
De bespreking van één onderwerp blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
Coronavaccins  
De waarschuwingen ten aanzien van trombose met trombocytopenie (TTS) in de 
productinformatie van het Astrazeneca-vaccin (Vaxzevria) zijn aangescherpt. De 
aanscherping betreft de vermelding dat bij personen waarbij na vaccinatie 
trombocytopenie optreedt ook moet worden gekeken of sprake is van trombose, en 
vice versa. 
Voor het Moderna-vaccin en het BioNTech/Pfizer-vaccin zijn de maandelijkse 
veiligheidsrapportages beoordeeld. Bij deze vaccins is geen sprake van een signaal 
voor trombose-trombocytopenie. Het aantal meldingen trombose-trombocytopenie na 
vaccinatie met deze vaccins ligt bijzonder laag en ook lager dan de 
achtergrondincidentie. Wel is voor beide vaccins een signaalprocedure gestart voor 
pericarditis en myocarditis. De meldingen zijn vooral afkomstig uit de jongere groep 
(16-30 jaar). De observed vs. expected ratio voor dit signaal is > 1. 
 
 

Agendapunt 13 Zaken ter informatie 
 
 
Agendapunt 13.1 Zaken door voorzitter afgehandeld 
  Er zijn geen zaken geagendeerd. 
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Agendapunt 13.2 Actiepuntenlijst 
Er zijn geen actiepunten geagendeerd. 
 
 

Agendapunt 13.3 Overzicht bezwaar- en beroepszaken en Wob verzoeken 
Er is geen overzicht geagendeerd. 
 
 

Agendapunt 13.4 Overzicht perscontacten 
  Er is geen overzicht geagendeerd. 
 

 
Agendapunt 13.5 Wetenschappelijke adviezen 

Er zijn geen wetenschappelijke adviezen geagendeerd.  
 
  

Agendapunt 13.6 Pediatrische onderzoeksplannen 
  Er zijn geen onderzoeksplannen geagendeerd.  
 
 
Agendapunt 13.7 Overige zaken 
  Er zijn geen overige zaken geagendeerd.  
 
 
Agendapunt 13.8 Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter informatie 

Er zijn geen agenda’s of verslagen geagendeerd.  
 
 

Agendapunt 14 Rondvraag  
  Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
 
Agendapunt 15 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng.  
 
Actiepuntenlijst 
Er zijn geen actiepunten voortgekomen uit deze vergadering. 
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Presentielijst 
Prof. dr. A. de Boer (voorzitter) 
Dr. A.M. Bosch (telefonisch) 
Prof. dr. M.L. Bouvy (telefonisch) 
Prof. dr. O.M. Dekkers (telefonisch) 
Mw. dr. V. Deneer (telefonisch) 
Mw. dr. S. Kersting (telefonisch) 
Prof. dr. F.G.M. Russel (telefonisch) 
 
 
Auteur verslag  
Drs. Ing. A. Bergsma  
 
 


