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Vastgesteld d.d. Openbaar verslag van de 979e vergadering van het  
29 juli 2021 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen,  

donderdag 3 juni 2021 te Utrecht  
 

 
 
 
DATUM AANPASSING VERSIE 

01-10-2021 Eerste versie openbaar verslag 1 
   
   
 
 
1 Opening 
  
2 Belangenconflicten 
  
3 Vaststellen agenda 
  
4 Mededelingen, Actuele zaken, Tour de table, Persberichten 
  
5 Collegeverslagen  
5.a Conceptverslag 973e Collegevergadering d.d. 4 maart 2021 
5.b 
5.c 
5.d 

Conceptverslag 974e Collegevergadering d.d. 17 maart 2021 
Conceptverslag 975e Collegevergadering d.d. 1 april 2021 
Conceptverslag 976e Collegevergadering d.d. 14 april 2021 
 

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 vandetanib 

als werkzaam bestanddeel en ATC-code L01XE12, waarmee deze valt onder de klasse 
other antineoplastic agents. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

7.b Doxylamine 
doxylamine 
Slaap 

7.c Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met ivacaftor, 
tezacaftor en elexacaftor als werkzame bestanddelen en ATC-code R07AX, waarmee 
deze valt onder de klasse other respiratory system products. Deze variatie verloopt via 
de centrale procedure. 

7.d Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met midazolam als werkzaam 
bestanddeel en ATC-code N05CD08, waarmee deze valt onder de klasse hypnotics and 



 
 
 
 

 

 
 979e Collegevergadering | 3 juni 2021 - pagina 2 
 
 

sedatives. Deze aanvraag verloopt via de decentrale procedure. 
7.e Discussie over een product met nivolumab en ipilimumab als werkzame bestanddelen. 
7.f Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met relugolix als werkzaam 

bestanddeel en ATC-code L02BX, waarmee deze valt onder de klasse hormone 
antagonists and related agents. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

7.g XiaoYao 
extract van Bupleurum chinense en Paeonia lactiflora 
Psychiatrie 

 
8 
8.a 
8.b 
8.c 

 
Bezwaarschriften 
Beslissing op bezwaar Implanon (Wob) 
Beslissing op bezwaar melatonine (Wob) 
Bespreking van een beslissing op bezwaar 

  
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 avapritinib als werkzaam 

bestanddeel en ATC-code L01XE, waarmee deze valt onder de klasse other 
antineoplastic agents. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

10.b Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met vinorelbine 
als werkzaam bestanddeel en ATC-code L01CA04, waarmee deze valt onder de klasse 
plant alkaloids and other natural products. Deze variatie verloopt via de wederzijdse 
erkenningsprocedure. 

10.c Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met somatrogon als 
werkzaam bestanddeel, waarvoor nog geen ATC-code is toegekend. Deze aanvraag 
verloopt via de centrale procedure. 

10.d Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met enfortumab vedotin als 
werkzaam bestanddeel en ATC-code L01XC36, waarmee deze valt onder de klasse 
other antineoplastic agents. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

10.e Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met verschillende dengue 
virus serotypes als werkzame bestanddelen, waarvoor nog geen ATC-code is 
toegekend. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

10.f Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met eptacog beta als 
werkzaam bestanddeel en ATC-code B02BD08, waarmee deze valt onder de klasse 
vitamin K and other hemostatics. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

10.g Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met sacituzumab govitecan 
als werkzaam bestanddeel, waarvoor nog geen ATC-code is toegekend. Deze aanvraag 
verloopt via de centrale procedure. 

10.h 
 
 
10.i 
 

Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met lacosamide 
als werkzaam bestanddeel en ATC-code N03AX18, waarmee deze valt onder de klasse 
antiepileptics. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 
Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met rimegepant als 
werkzaam bestanddeel en ATC-code N02CD, waarmee deze valt onder de klasse 
antimigraine preparations. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

  
11 Drug Regulatory Science / Wetenschappelijke zaken 
 
12 
12.a 
12.b 

 
Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter bespreking 
CHMP-verslag 17-20 mei 2021 
CMDh-verslag 18-20 mei 2021 
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12.c 
12.d 

PRAC-agenda 7-10 juni 2021 
COMP-verslag 10-12 mei 2021 

  
13 Zaken ter informatie 
  
13.1 Zaken door voorzitter afgehandeld 
 
13.2 

 
Actiepuntenlijst 

13.3 
13.3.a 

Overzicht bezwaar- en beroepszaken en Wob-verzoeken 
Juridisch overzicht 3 juni 2021 

  
13.4 Overzicht perscontacten 
  
13.5 Wetenschappelijke adviezen 
  
13.6 Pediatrische onderzoeksplannen 
  
13.7 Overige zaken 
13.7.a Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met gefapixant als werkzaam 

bestanddeel en ATC-code N07X, waarmee deze valt onder de klasse other nervous 
system drugs. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 
 

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 979e Collegevergadering en heet alle aanwezigen welkom. In 
verband met de coronamaatregelen zijn alleen de voorzitter en de secretaris fysiek in 
de zaal aanwezig. 
Een speciaal welkom is er voor mevr. Stam, mevr. Huisman, mevr. Vijgen, dhr. 
Nikolakopoulos, dhr. Van de Ven, mevr. Baas en mevr. Pater. Mevr. Stam, mevr. 
Huisman en mevr. Vijgen zijn allen werkzaam bij het Zorginstituut Nederland. Dhr. 
Nikolakopoulos is beoordelaar bij Farmacotherapiegroep 4 (FT4) sinds 19 april 2021. 
Dhr. Van de Ven is op 1 mei 2021 gestart als beoordelaar bij Farmacotherapiegroep 1 
(FT1). Mevr. Baas is de nieuwe woordvoerder bij de afdeling Communicatie en mevr. 
Pater vervult sinds kort de functie van managementassistent. 
Het is de eerste voltallige Collegevergadering die mevr. Loekemeijer, de nieuwe 
directeur van het aCBG en eerste secretaris College, bijwoont. 
Tot slot is er een speciaal welkom voor dhr. Korevaar en mevr. De Kanter, beiden lid 
van het Jong College. 
 

 
Agendapunt 2 Belangenconflicten 

Er zijn geen meldingen van belangenconflicten. 
 

 
Agendapunt 3 Vaststellen agenda 

De agendavolgorde is gewijzigd. Na de agendapunten 1 t/m 4 volgt agendapunt 12. 
Hierna volgen agendapunten 7.f, 10.a, 10.d, 10.g, 7.a en 7.c.  De agenda wordt 
voortgezet met agendapunten 10.c, 10.e, 10.b, 10.f, 10.h, 10.i, 7.b, 7.e en 7.g, waarna 
8.a, 8.b, 8.c en 7.d volgen. De agenda wordt afgesloten met agendapunten 5 en 13 t/m 
15. 
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 
 

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

Informatie vertrouwelijk tot definitief besluit is weggelaten. 
 
Afmeldingen 
Collegelid Van Marum is verhinderd.   
 
Afscheid dhr. Van Wijngaarden 
Dhr. Van Wijngaarden legt zijn taken bij het CBG neer. Op 17 november 2014 is hij 
gestart als tweede secretaris van het College. De afgelopen jaren heeft hij het overleg 
over wetenschappelijk advies op poten gezet en heeft hij zich als tweede secretaris 
ingezet bij Collegevergaderingen, waarbij consistentie zijn speerpunt was. Het College 
bedankt dhr. Van Wijngaarden voor zijn inzet en wenst hem succes in zijn verdere 
loopbaan. 
 
Rol van de Co-Rapporteur 
De EMA Management Board heeft een plan van aanpak opgesteld om op korte termijn 
meer regulatoire capaciteit vrij te maken voor het beoordelen van procedures, omdat 
er structureel onvoldoende nominaties zijn voor de aangemelde CHMP-/PRAC- 
(Co-)Rapporteurschappen, onder meer door de COVID-19-crisis en de Brexit. De 
voorgestelde maatregelen gelden vanaf 1 mei 2021 voor nieuwe aanvragen, zijn 
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tijdelijk en hebben gevolgen voor de inrichting van het primaire proces binnen het 
(a)CBG.  
De multidisciplinaire werkgroep groep in samenwerking met Werkgroep Centraal heeft 
een plan van aanpak uitgewerkt, na consultatie van afdelingshoofden, CBG Bestuur en 
Committee for Medicinal Products of Human Use (CHMP)-leden. 
De door het EMA voorgestelde wijzigingen zijn de volgende: 
• De peer reviewer rol centraal wordt afgeschaft. 
• Initiële aanvragen: 

o De Co-Rapporteur geeft commentaar op het dag 80 beoordelingsrapport 
van de Rapporteur in de vorm van een Co-Rapporteur “critique”. Er komt 
dus geen separaat overview en beoordelingsrapport. 

o Uitzonderingen betreffen COVID-dossiers, Advanced Therapy Medicinal 
Products (ATMP) en zeer complexe aanvragen en herbeoordelingen. 

• Indicatie-uitbreidingen/line-extensions:  
o COVID-procedures: er wordt afgestemd of een critique voldoende is of dat 

een apart beoordelingsrapport vereist is. Dit hangt af van de complexiteit 
van de procedure. 

o Non-COVID-procedures: er vindt afstemming plaats tussen de Rapporteurs 
en het EMA over de rol van de Co-Rapporteur. Indien de Co-Rapporteur 
een aparte rol krijgt, dan zal dat zijn in de vorm van een Co-Rapporteur 
critique. De Co-Rapporteur kan de Rapporteur vervangen. 

Op dag 80 wordt het beoordelingsrapport van de Rapporteur gecirculeerd in Europa. 
Op dag 95 volgt het Co-Rapporteur critique, waarbij het commentaar van de Co-
Rapporteur in het dag 80 beoordelingsrapport van de Rapporteur is opgenomen. 
Vervolgens volgen de gewone tijdslijnen. 
Uitgangspunt van het EMA blijft dat de onafhankelijke boordeling gehandhaafd blijft.  
De Nederlandse beoordeling vindt reeds plaats voordat het dag 80 
beoordelingsrapport van de Rapporteur is ingezien, wat onafhankelijkheid borgt. 
Het EMA laat de praktische uitwerking over aan de lidstaten. Er zal onderlinge 
uitwisseling zijn over de manier van werken. Er is sprake van evaluatie van de 
tijdswinst/capaciteit door betrokken afdelingshoofden. Hierdoor zal een soort ‘best 
practice’ ontstaan. 
De Collegebespreking vindt zoals altijd plaats rond dag 80. 
De agendeerde stukken zullen veranderen. Naast de oplegnotitie zal er voortaan een 
beknopt intern beoordelingsrapport circuleren, evenals een SmPC-beoordeling en een 
overview van de firma, eventueel met samenvatting. Eerder was dit een volledig 
beoordelingsrapport (overview met dossierdelen klinisch, non-klinisch, kwaliteit) en 
een SmPC-beoordeling. 
In de nieuwe systematiek zal een Co-Rapporteur critique (een Rapporteur overview 
met bijsluiter voor arts en apotheker (SmPC) met daarin de aanvullingen van de Co-
Rapporteur) worden verstuurd naar Europa, waar dit eerder volledige 
’beoordelingsrapporten en een SmPC betrof. 
Momenteel is het format voor een beknopt intern beoordelingsrapport in 
ontwikkeling. Vooralsnog zal het de volgende zaken bevatten: 
• Een inleiding met de therapeutische en regulatoire context (inclusief scientific 

advice). 
• Kritische discussies per beoordelingsdiscipline (puntsgewijs, met een focus op de 

benefit/risk balans, List of Questions [LoQ] en de SmPC-beoordeling). 
• Een benefit/risk beoordeling en LoQ. 
Data worden niet afzonderlijk gepresenteerd, maar staan in het geagendeerde 
overview van de firma, eventueel aangevuld met een samenvatting van de firma. 
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In de discussie c.q. benefit/risk beoordeling kunnen nog wel data worden vermeld bij 
de bespreking van de diverse kwesties, conform de huidige werkwijze. Indien 
noodzakelijk voor de besluitvorming van het College, worden aparte data middels 
verwijzingen onder de aandacht gebracht of incidenteel opgenomen in het 
beoordelingsrapport. Een uitzondering vormt de kwaliteitsbeoordeling, waarvoor data 
zullen worden opgenomen in het interne beoordelingsrapport, omdat er geen geschikt 
overview-document is om te agenderen. 
In de zogenaamde Co-Rapporteur critique wordt het Rapporteurs overview 
becommentarieerd tussen dag 80 en dag 95. Dit gebeurt door middel van 
commentaarboxen in het overview, met aanvullingen op LoQ en SmPC. 
Het Rapporteurs dag 80 beoordelingsrapport en Co-Rapporteur critique worden ter 
informatie geagendeerd voor het College, net zoals nu gebeurt voor het dag 80 
beoordelingsrapport van de Rapporteur. 
Het College is van mening dat het meenemen van een effecttabel in de aan het 
College aangeleverde data van grote waarde is om snel belangrijke zaken te kunnen 
beoordelen. Het bevat die elementen die bepalend zijn voor de uiteindelijke 
benefit/risk beoordeling.   
 
Sartanen 
Dit onderwerp is eerder besproken in de 977e Collegevergadering (d.d. 29 april 2021). 
Toen werd teruggekoppeld dat al enige tijd onderzoek wordt gedaan naar een azide 
onzuiverheid in irbesartan afkomstig van één specifieke grondstoffabrikant. De 
mutageniciteit van deze onzuiverheid is aangetoond middels een Ames studie. 
Toegelicht werd dat deze onzuiverheid tevens in andere sartanen met een tetrazol 
ring kan voorkomen. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal acties ondernomen in 
Nederland en de EU. Handelsvergunninghouders van sartanen is verzocht een 
risicobeoordeling uit te voeren. Voor het product met de specifieke 
grondstofleverancier is een vrijgiftestop afgekondigd. Batches moeten worden getest 
en mogen alleen worden vrijgegeven wanneer het gehalte onzuiverheid onder de 
gestelde limiet valt. 

 Verder is inmiddels is bekend geworden dat ook andere sartanen deze verontreiniging 
kennen. Van valsartan en losartan is het reeds vastgesteld, van olmesartan en 
candesartan nog niet. De European Directorate for the Quality of Medicines and 
Healthcare (EDQM) is voor alle API-manufactures met CEP-certificaat gegevens van 
testresultaten aan het verzamelen. Door de Co-ordination Group for Mutual 
Recognition and Decentralised Procedures (CMDh) en het Europees Geneesmiddelen 
Agentschap (EMA) is in april een bericht op de website geplaatst, waarin firma’s 
worden verzocht een risico-analyse uit te voeren, tezamen met eventueel 
confirmatory testen. Wanneer een risico wordt bevestigd moet een controlestrategie 
worden geïmplementeerd. 
In een eerdere terugroepactie met betrekking tot nitrosamines werden sartanen niet 
kritisch bevonden, omdat ze onderling vervangbaar zijn en eventueel uitgeweken kan 
worden naar ACE-remmers. 
Vanuit het College wordt opgemerkt dat het van belang is patiëntenorganisaties, zoals 
Harteraad en de Hartstichting, te betrekken voordat nieuws in de media wordt 
gebracht, omdat genoemde meldingen tot onrust bij patiënten kunnen leiden. 
 
Aanpak vaccinincident 
Op 14 maart 2021 is in overleg met de keten besloten het vaccineren met Vaxzevria 
tijdelijk stil te leggen gezien onduidelijkheid over een beeld met zowel tromboses als 
trombocytopenie als mogelijke bijwerking van vaccinatie. Dit onderwerp is eerder 
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besproken in de 974e Collegevergadering (d.d. 17 maart 2021). Het interne proces bij 
het aCBG, in aanloop naar deze kwestie, is destijds niet vlekkeloos verlopen. Het feit 
dat cruciale overleggen in het weekend moesten worden gevoerd bemoeilijkte de 
situatie. Deze procedure wordt momenteel geëvalueerd. Inmiddels is beter 
gewaarborgd dat de personen die bij dit soort zaken op de hoogte gesteld moeten 
worden ook daadwerkelijk worden betrokken. De tweede secretaris zal in de gaten 
houden of extra (College)leden moeten worden ingeschakeld. Nadat de evaluatie van 
de procedure is afgerond, zal hierop worden teruggekomen.  

 
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. Het betreft informatie waarvan 
openbaarmaking de internationale betrekkingen van Nederland schaadt. 
 

 
Agendapunt 5 Collegeverslagen 
 
 
Agendapunt 5.a Conceptverslag 973e Collegevergadering d.d. 4 maart 2021 

Er is een aantal wijzigingen voorgesteld. Met inachtneming van deze opmerkingen 
wordt het verslag goedgekeurd. 

 
 
Agendapunt 5.b Conceptverslag 974e Collegevergadering d.d. 17 maart 2021 

Er is een aantal wijzigingen voorgesteld. Met inachtneming van deze opmerkingen 
wordt het verslag goedgekeurd. 
 
 

Agendapunt 5.c Conceptverslag 975e Collegevergadering d.d. 1 april 2021 
Er is een aantal wijzigingen voorgesteld. Met inachtneming van deze opmerkingen 
wordt het verslag goedgekeurd. 
 
 

Agendapunt 5.d Conceptverslag 976e Collegevergadering d.d. 14 april 2021 
Er is een aantal wijzigingen voorgesteld. Met inachtneming van deze opmerkingen 
wordt het verslag goedgekeurd. 

 
 
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. 
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Agendapunt 7.b Doxylamine 
 

Productnaam Doxylamine 
Werkzaam 
bestanddeel 

doxylamine 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

filmomhulde tabletten: 12,5 mg 

Indicatiegebied Slaap 
ATC-code R06AA09 
Procedure Nationale procedure 
RVG-nummer 126016 
Zaaknummer 775790 

 
Het betreft een zienswijzeprocedure naar aanleiding van een aanvraag via de nationale 
procedure voor de indicatie: “Kortdurende symptomatische behandeling van 
incidentele slapeloosheid bij volwassenen.” 
De 2e ronde van deze aanvraag is besproken in de 968e Collegevergadering (d.d. 17 
december 2020). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: “Het College blijft 
negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. De in de vorige ronde geformuleerde major 
objections zijn niet opgelost. Ook is de voorgestelde UA-afleverstatus niet acceptabel. 
Besloten wordt een voornemen tot weigering uit te sturen.” 
 
Op het uitsturen van het voornemen tot weigering heeft de firma gereageerd. De 
major objections uit de vorige rondes blijken echter niet te zijn opgelost. Er is geen 
Well Established Use (WEU) aangetoond voor de aangevraagde indicatie en bridging 
tussen het onderhavige product en producten uit de literatuur is niet gerechtvaardigd. 
Bovendien resteert er een major objection op het gebied van kwaliteit en zijn 
onvoldoende data aangeleverd om werkzaamheid en veiligheid te kunnen beoordelen 
voor het bepalen van de benefit/risk balans. Om deze redenen wordt besloten het 
product te weigeren.  
 
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 
 
Conclusie 
Het College besluit de aanvraag voor dit geneesmiddel te weigeren. WEU is niet 
aangetoond, er is onvoldoende data aangeleverd om de werkzaamheid en veiligheid te 
kunnen beoordelen en de major objection op gebied van kwaliteit is niet opgelost.  
 
 



 
 
 
 

 

 
 979e Collegevergadering | 3 juni 2021 - pagina 10 
 
 

Agendapunt 7.c Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 7.d 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. 
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Agendapunt 7.g Xiao Yao 
 

Productnaam Xiao Yao 
Werkzame 
bestanddelen 

extract van Bupleurum chinense/Paeonia lactiflora 
extract van Angelica sinensis/Atractylodes 
macrocephala/Glycyrrhiza species 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

tabletten: 720 mg 

Indicatiegebied Psychiatrie 
ATC-code Niet toegekend 
Procedure Nationaal 
RVG-nummer 126209 
Zaaknummer 783620 

 
Het betreft de 2e ronde van een aanvraag via de nationale procedure voor een 
traditioneel kruidengeneesmiddel voor de indicatie:  
“Traditioneel kruidengeneesmiddel voor verlichting van symptomen van mentale stress 
en uitputting, zoals een slecht humeur, slaapstoornis, angst en verminderde eetlust. De 
toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.” 
De 1e ronde van deze aanvraag is eerder besproken in de 962e Collegevergadering (d.d. 
24 september 2020). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: “Het College is 
negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Er resteren belangrijke major objections 
ten aanzien van het veiligheidsprofiel en de indicatie.” 
Het gaat hier om een vereenvoudigde procedure, waarbij geen klinische studies zijn 
vereist voor werkzaamheid. Wel moet traditioneel gebruik aangetoond worden door 
gegevens aan te leveren waaruit blijkt dat het kruidenpreparaat minstens 30 jaar 
gebruikt wordt in de medische praktijk, waarvan 15 jaar in de EU. Ook moeten 
voldoende veiligheidsgegevens aangeleverd worden om veiligheid en veilig gebruik te 
kunnen garanderen. De kwaliteitseisen voor een (traditioneel) kruidengeneesmiddel 
zijn dezelfde als voor een niet-kruidengeneesmiddel. 
 
Traditioneel gebruik 
In de huidige ronde zijn alle major objections uit de 1e ronde opgelost.  
• Furanocoumarines bleken niet aanwezig in het product, zodat de zorgen over een   

verhoogd risico op CYP3A4-remming, fotogenotoxiciteit en fotocarcinogeniteit 
ongegrond zijn.  

• De firma heeft meer data aangeleverd over het veiligheidsprofiel. Alhoewel deze 
nog steeds beperkt zijn, is besloten dat met een behandelduurrestrictie van twee 
weken en een uitgebreide karakterisering van mogelijke interacties met reguliere 
geneesmiddelen het veiligheidsprofiel acceptabel is. De bijsluiter voor arts en 
apotheker (SmPC) is aangepast. 

• De eerder voorgestelde indicatie was niet geschikt voor zelfzorg, aangezien hierin 
aandoeningen opgenomen waren waarvoor mogelijk betrokkenheid van een 
medische professional vereist was, onder meer slaapstoornis en angst. Hierop is de 
indicatie door de firma aangepast. De Rapporteur stelt nog een kleine wijziging voor 
naar: “Traditioneel kruidengeneesmiddel, toegepast ter verlichting van symptomen 
van mentale stress en uitputting, zoals een slecht humeur en verminderde eetlust. 
De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch 
bewijs.” Toe te voegen tekst is onderstreept. Het College steunt dit voorstel. 
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Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 
 
Conclusie 
Het College is positief ten aanzien van dit traditionele kruidengeneesmiddel, op 
voorwaarde dat de indicatie wordt aangepast zoals voorgesteld. De in de vorige ronde 
opgestelde major objections zijn opgelost. De benefit/risk balans is positief. 
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Agendapunt 8 Bezwaarschriften 
 
 
Agendapunt 8.a Beslissing op bezwaar Implanon (Wob) 

Op 30 oktober 2019 heeft een particulier het College verzocht om, op grond van de 
Wob, een afschrift te verstrekken van documenten met betrekking tot de 
anticonceptiemiddelen Implanon en Implanon NXT. In overleg met de verzoeker is dit 
beperkt tot de klinische aspecten en gebruikersaspecten voor het radiopaque maken 
van Implanon. 
De documenten zijn verzameld en ontdaan van vertrouwelijke informatie volgens het 
lakbeleid van de Heads of Medicines Agencies (HMA) / het Europees Geneesmiddelen 
Agentschap (EMA). De firma MSD is als belanghebbende partij in de gelegenheid 
gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen over de voorgenomen 
openbaarmaking. Hierbij heeft de firma een aantal gemotiveerde suggesties gedaan 
aan het College om meer informatie in specifieke documenten te laten verwijderen. 
Het College heeft de zienswijze van MSD in overweging genomen en op 24 september 
2020 een besluit op het verzoek van informatie, op grond van de Wob, genomen. Niet 
alle voorstellen van MSD zijn overgenomen. 
MSD heeft hierop gebruikgemaakt van de mogelijkheid om rechtsmiddelen aan te 
wenden tegen de openbaarmaking door onder meer bij het College bezwaar te maken 
tegen het besluit van 24 september 2020. Het bezwaar bevat vier onderdelen.  
De kern van het bezwaar ziet toe op herleidbaarheid van gevoelige informatie tot 
(proef)personen. De documenten bevatten gepseudonimiseerde persoonsgegevens en 
bijzondere persoonsgegevens (gezondheidsgegevens). Dit kan, onder andere, met zich 
meebrengen dat gevoelige informatie herleidbaar is tot een proefpersoon en dat 
inbreuk wordt gemaakt op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op 
geanonimiseerde gegevens, maar wel op gepseudonimiseerde gegevens. 
Gepseudonimiseerde gegevens, zoals patiëntnummers, zijn tot personen herleidbare 
gegevens.  
Het beroepsmatig handelen van burgers (in dit specifieke geval: de onderzoekers) 
heeft in beginsel geen betrekking op de persoonlijke levenssfeer. Vanwege 
proceseconomische redenen en efficiëntie heeft het College besloten om de via de 
Wob opgevraagde documenten niet openbaar te maken tot twee weken nadat het 
College op het bezwaar van MSD heeft beslist. 
 
De bezwaarcommissie heeft advies ingewonnen van de landsadvocaat met betrekking 
tot de vraag of, en zo ja, in hoeverre, de openbaarmaking van de betreffende 
documenten op grond van de Wob in strijd zou zijn met de AVG en richtsnoeren van 
Europese privacytoezichthouders. 
Volgens de landsadvocaat kan de openbaarmaking, zoals voorgenomen in het 
bestreden besluit, ertoe leiden dat bijzondere persoonsgegevens van proefpersonen 
openbaar worden gemaakt. Het is aannemelijk dat aan de hand van patiëntnummers 
individuele proefpersonen kunnen worden geïdentificeerd. De landsadvocaat adviseert 
dan ook deze en eventueel ook treatment center numbers weg te lakken. 
 
De bezwaarcommissie gaat mee in dit voorstel. Daarnaast adviseert de 
bezwaarcommissie om ook de volgende informatie te lakken om herleidbaarheid tot 
proefpersonen te voorkomen: 
• Datums, tijden en locaties (indien beschreven) in description event in geval van 

bijwerkingen (description events worden dus niet in het geheel gelakt). 
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• Medische voorgeschiedenis (geheel). 
• Gelijktijdig medicatiegebruik (geheel). 
• Andere bijwerkingen (geheel) 
• Ras/etniciteit. 
 
Samengevat adviseert de bezwaarcommissie om het bezwaar van MSD (deels) 
gegrond te verklaren en alsnog tot weglating van bovenvermelde items over te gaan. 
Dit is in lijn met het advies van de landsadvocaat en vindt zijn oorsprong in de AVG. 
Los van dit bezwaarschrift, maar met het oog op toekomstige situaties, lijkt het 
aangewezen om het nu nog vigerende lakbeleid, wat grotendeels gebaseerd is op het 
HMA/EMA-document van 2012, aan te scherpen in die zin dat deze in lijn wordt 
gebracht met de vereisten conform de AVG. Ook de huidige wijze van lakken bij 
dossiers zoals getoond op de EMA-website wijst in die richting.  

 
 
Agendapunt 8.b Beslissing op bezwaar melatonine (Wob) 

Op 28 juli 2020 heeft Van Hasselt Law het College op grond van de Wob verzocht om 
een afschrift van wetenschappelijke onderzoeken (publicaties) vanaf 1 juni 2016, 
waaruit blijkt dat melatoninehoudende voedingssupplementen reeds vanaf een 
grenswaarde van 0,3 mg een farmacologische werking hebben. 
Het College werd verzocht om ten aanzien van de twee bijeenkomsten van de 
Adviesgroep Statusbepaling, waarin de grenswaarde van melatonine aan de orde is 
geweest, verschillende documenten te verstrekken (agenda, voorbereidende stukken, 
notulen, uitkomsten). 
 De stukken zijn verzameld en de vertrouwelijke informatie is weggelakt. Voordat een 
besluit is genomen, zijn de overige leden van de Adviesgroep Statusbepaling om een 
zienswijze gevraagd. Hierna is meer gelakt dan van tevoren was bepaald.  
Nadat Van Hasselt Law de gelakte documenten had ontvangen, zijn zij tegen het 
besluit van openbaarmaking in bezwaar gegaan, omdat ze van mening waren dat het 
College te veel informatie heeft gelakt. 
In het kort komt het erop neer dat openbaarmaking van de conclusies van de 
Adviesgroep Statusbepaling ten aanzien van het geagendeerde adviesverzoek omtrent 
melatonine ten onrechte achterwege is gelaten. Gesteld wordt dat een te ruime uitleg 
is gegeven aan de in artikel 11 lid 1 van de Wob neergelegde uitzonderingsgrond op 
basis waarvan persoonlijke beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad van 
openbaarmaking kunnen worden uitgezonderd. 
In aanloop naar de beslissing op bezwaar heeft het College leden van de Adviesgroep 
Statusbepaling opnieuw gevraagd om een zienswijze. Dit keer zijn zij met een 
gezamenlijke reactie gekomen, die erop neerkomt dat algemene conclusies en 
adviezen van de Adviesgroep Statusbepaling openbaar kunnen worden gemaakt. 
Standpunten, conclusies en oordelen van één bepaalde organisatie of één bepaald 
persoon dienen vertrouwelijk te blijven, omdat openbaarmaking daarvan ertoe zou 
kunnen leiden dat de Adviesgroep Statusbepaling zich niet meer comfortabel voelt om 
vrijelijk met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
De bezwaarcommissie is mede op basis van de zienswijze van de Adviesgroep 
Statusbepaling tot de conclusie gekomen dat meer informatie openbaar kan worden 
gemaakt dan in eerste instantie was gedaan.  
 
Het College stemt hiermee in. Dit houdt in dat het bezwaar van Van Hasselt Law 
gegrond wordt verklaard. Het primaire besluit tot openbaarmaking van de 
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documenten wordt herroepen en in plaats daarvan wordt een nieuw besluit genomen. 
Waar nodig wordt extra informatie openbaar gemaakt. 

 
 
Agendapunt 8.c Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
 
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. 
 
 
Agendapunt 10.c  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.d Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.e 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. 
 
 
Agendapunt 10.h  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.i  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 

Vertrouwelijke informatie weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad en het betreft commercieel 
vertrouwelijke informatie. 

 
 
Agendapunt 12.a CHMP-verslag 17-20 mei 2021 

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

 
De bespreking van één onderwerp blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 

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

Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de Co-ordination Group for 
Mutual Recognition and Decentralised procedures - Human (CMDh) en de daarin 
besproken onderwerpen. Graag verwijst het College voor verdere informatie naar het 
verslag op de website van de CMDh. 
 

 
Agendapunt 12.c PRAC-agenda 7-10 juni 2021 

Het College heeft kennisgenomen van de agenda van de Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee (PRAC) en de daarin besproken onderwerpen. Graag verwijst 
het College voor verdere informatie naar de openbare agenda van de PRAC op de 
website van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). 

 
 

Agendapunt 12.d COMP-verslag 10-12 mei 2021 
Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de Committee for Orphan 
Medicinal Products (COMP) en de daarin besproken onderwerpen. Graag verwijst het 
College voor verdere informatie naar het openbare verslag op de website van de 
COMP. 

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

 
 

Agendapunt 13.2 Actiepuntenlijst 
Er zijn geen actiepunten geagendeerd. 
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Agendapunt 13.3 Overzicht bezwaar- en beroepszaken en Wob-verzoeken 
 
 
Agendapunt 13.3.a Juridisch overzicht 3 juni 2021 

Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 
 
 

Agendapunt 13.4 Overzicht perscontacten 
  Er is geen overzicht geagendeerd. 
 

 
Agendapunt 13.5 Wetenschappelijke adviezen 
 Zes adviezen zijn zonder aanvullende opmerkingen ter kennisgeving aangenomen. 
 

 
Agendapunt 13.6 Pediatrische onderzoeksplannen 
  Er zijn geen onderzoeksplannen geagendeerd. 
 
 
Agendapunt 13.7 Overige zaken 
  Eén overige zaak blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 

 
 
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.



 
 
 
 

 

 
 979e Collegevergadering | 3 juni 2021 - pagina 19 
 
 

Presentielijst 
Prof. dr. A. de Boer (voorzitter) 
Dr. J.N. Belo (telefonisch) 
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Dr. A.M. Bosch (telefonisch) 
Prof. dr. M.L. Bouvy (telefonisch) 
Prof. dr. O.M. Dekkers (telefonisch) 
Mw. dr. V. Deneer (telefonisch) 
Prof. dr. P.A. de Graeff (telefonisch) 
Prof. dr. H.J. Guchelaar (telefonisch) 
Dr. S. Kersting (telefonisch) 
Dr. C. van Nieuwkoop (telefonisch) 
Mw. dr. J.M.L. van Rensen (telefonisch) 
Prof. dr. F.G.M. Russel (telefonisch) 
Dr. G.S. Sonke (telefonisch) 
Prof. dr. M.T. Nurmohamed (telefonisch) 
 
 
Auteurs verslag  
Drs. L.C.A. Albers, Het Notuleercentrum 
Drs. Ing. A. Bergsma 
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