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Vastgesteld d.d. Openbaar verslag van de 980e vergadering van het  
29 juli 2021 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen,  

woensdag 16 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  
  
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 zogeheten ‘pandemic 

preparedness vaccine’ met gesplitst influenzavirus, geïnactiveerd, dat antigeen  bevat 
equivalent aan A/VietNam/1194/2004 (H5N1)-achtige stam gebruikt (NIBRG-14) en 
ATC code J07BB02 waarmee deze valt onder de klasse antiinfectives for systemic use. 
Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

7.b Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met nivolumab 
als werkzaam bestanddeel en ATC code L01XC, waarmee deze valt onder de klasse 
other antineoplastic agents. 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 variatie in de handelsvergunning voor een product met  

https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=L01X&showdescription=no
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brivaracetam als werkzaam bestanddeel en ATC code N03AX23, waarmee deze valt 
onder de klasse antiepileptics. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

10.b Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met clobazam als werkzaam 
bestanddeel en ATC code N05BA09 , waarmee deze valt onder de klasse anxiolytics. 
Deze aanvraag verloopt via de decentrale procedure. 

10.c Agendapunt vervallen 
10.d Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor twee producten met dan wel  

pembrolizumab of lenvatinib als werkzaam bestanddeel en respectievelijk ATC code 
L01XC18 en L01XE29, waarmee deze valt onder de klasse other antineoplastic agents. 
Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

10.e Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor twee producten met dan wel 
pembrolizumab of lenvatinib  als werkzaam bestanddeel en respectievelijk ATC code 
L01XC18 en L01XE29 , waarmee deze valt onder de klasse other antineoplastic agents. 
Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

10.f Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met  
mepolizumab  als werkzaam bestanddeel en ATC code R03DX09 , waarmee deze valt 
onder de klasse other systemic drugs for obstructive airway diseases. Deze variatie 
verloopt via de centrale procedure. 

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

10.h Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met glucarpidase als 
werkzaam bestanddeel en ATC code V03AF09, waarmee deze valt onder de klasse all 
other therapeutic products. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

  
11 Drug Regulatory Science / Wetenschappelijke zaken 
  
12 Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter bespreking 
12.a CHMP-agenda 21-24 juni 2021 
12.b CMDh-agenda 22-24 juni 2021 
12.c PRAC-verslag 7-10 juni 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 
13.7.a Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met retifanlimab 

 als werkzaam bestanddeel en waarvoor nog geen ATC code is toegekend. Deze 
aanvraag verloopt via de centrale procedure. 
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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 980e 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 

Collegevoorzitter De Boer meldt ten aanzien van agendapunten 7.a en 10.f dat 
hij in het verleden subsidie heeft ontvangen van de betreffende firma. Op basis van 
het integriteitbeleid wordt besloten dat sprake is van een belangenconflict. Dhr. De 
Boer zal niet deelnemen aan de discussie, slotberaadslaging en eventuele stemming 
over deze agendapunten. Gedurende de bespreking van agendapunten 7.a en10.f  
Collegelid De Graeff voorzitter. 
 

 
Agendapunt 3 Vaststellen agenda 

De agendavolgorde is gewijzigd. Na agendapunten 1 t/m 4 volgen de agendapunten 
12, 7.b, 10.d, 10.e, 10.g, 10.h, 7.a, 10.a, 10.b, en 10.f. 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  
 De bespreking van twee onderwerpen blijft vertrouwelijk tot definitief besluit.  
 
 Afmeldingen 
 Collegelid Van Nieuwkoop is 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 
 
 
Gedurende de bespreking van agendapunt 7.a is dhr. De Graeff voorzitter, vanwege het belangenconflict van 
dhr. De Boer. 
 
 
Agendapunt 7.a Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit.  
 
 
Agendapunt 7.b Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit.  
 
 
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.  
 
 
Agendapunt 10.d  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit.  
 
 
Agendapunt 10.e  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Gedurende de bespreking van agendapunt 10.f is dhr. De Graeff voorzitter, vanwege het belangenconflict van 
dhr. De Boer. 
 
 
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.  
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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 21-24 juni 2021 

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

 
 
Agendapunt 12.b CMDh-agenda 22-24 juni 2021 

Het College heeft kennisgenomen van de agenda van de Co-ordination Group for 
Mutual Recognition and Decentralised procedures - Human (CMDh) en de daarin 
vermelde onderwerpen. Graag verwijst het College voor verdere informatie naar de 
openbare agenda op de website van de CMDh. 
 
Nitrosamine-onzuiverheid in Champix (N-nitrosovarenicline) 
Uit onderzoek de firma van Champix (varenicline) blijkt dat N-nitrosovarenicline 
mutageen potentieel bezit. Champix is een geneesmiddel dat kan helpen bij het 
stoppen met roken.  
Informatie vertrouwelijk tot definitief besluit is weggelaten. 
 

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

Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee (PRAC) en de daarin besproken onderwerpen. Graag verwijst 
het College voor verdere informatie naar het openbare verslag van de PRAC op de 
website van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). 
 
Signaal mRNA vaccins 
Dit onderwerp is eerder besproken in de 979e Collegevergadering (d.d. 3 juni 2021). 
Het betreft een signaal voor myocarditis en pericarditis voor de mRNA-vaccins van 
Pfizer en Moderna. Hiervoor is een signaalprocedure gestart. In Israël heeft het 
Ministerie van Volksgezondheid een panel gevraagd dit signaal te onderzoeken. Daar is 
geconcludeerd dat er een aanwijzing is voor causaliteit. In Israël blijken de meeste 
cases een relatief mild beloop te hebben. Er zijn twee overlijdensgevallen bekend, 
waarvan er in één geval sprake was van een forse comorbiditeit. Met name voor de 
jongere leeftijdscategorieën ligt de observed vs. expected ratio hoger dan verwacht.  
Inmiddels is de vraag gerezen of dit signaal ook speelt bij de vectorvaccins (van 
Astrazeneca en Janssen). Hierover wordt opgemerkt dat ook bij het Astrazeneca-vaccin 
(Vaxzevria) de observed vs. expected ratio hoger ligt, met name bij de jongere 
leeftijdscategorieën (18-24 jaar).  
• Vanuit het College wordt opgemerkt dat onder de bevolkingsgroepen in Israël 

bepaalde erfelijke aandoeningen veel voorkomen. Gevraagd wordt of dit een rol 
zou kunnen spelen bij het signaal voor myocarditis en pericarditis voor de mRNA-
vaccins. Toegelicht wordt dat hier geen aanwijzingen voor zijn. Waarschijnlijker is 
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dat dit signaal in Israel eerder aan het licht komt omdat deze vaccins daar eerder bij 
de jongere leeftijdsgroepen zijn toegepast dan in andere landen.  

• Opgemerkt wordt dat deze signalen ook relevant zijn voor de huidige Nederlandse 
situatie, aangezien de genoemde leeftijdsgroepen nu aan de beurt zijn om te 
worden gevaccineerd. Deze groepen kunnen er ook voor kiezen om te worden 
gevaccineerd met het Janssen vaccin, maar dan dient wel een informed consent 
formulier te worden ondertekend. Volgens het College ontstaat hierdoor onterecht 
het beeld dat het Janssen-vaccin onveilig is. Het vaccin is immers goedgekeurd.  
Huisartsen ontvangen hier veel vragen over. Mensen hebben het idee dat door het 
tekenen van informed consent afstand wordt gedaan van de mogelijkheid om te 
worden gecompenseerd voor bij eventuele gezondheidsschade door het vaccin. Dit 
klopt echter niet. Informed consent betekent niets anders dan dat een persoon op 
de hoogte is van het doel is van een behandeling of vaccin, welke risico’s aan de 
behandeling verbonden zijn en welke alternatieven mogelijk zijn. Benadrukt wordt 
dat het College niet gaat over het wel of niet koppelen van een informed consent 
aan een vaccin.  

 
Signaal Astrazeneca-vaccin (Vaxzevria) 
De signaalprocedure die werd gestart voor een signaal van Capillary Leak Syndrome 
(CLS), heeft geleid tot het opnemen van een contra-indicatie in de bijsluiter voor arts 
en apotheker (SmPC), voor personen die eerder een CLS hadden. Ook is CLS als 
bijwerking opgenomen in de SmPC. Inmiddels is er in Nederland een geval van CLS 
gemeld die wordt geassocieerd met het Janssen-vaccin. Dit signaal is doorgegeven aan 
de PRAC- Rapporteur, zodat dit kan worden meegenomen in de verdere beoordeling 
van dit signaal. 
 
 

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. 
 
 

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. 
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Agendapunt 13.6 Pediatrische onderzoeksplannen 
  Er zijn geen onderzoeksplannen geagendeerd. 
 
 
Agendapunt 13.7 Overige zaken 
  Één 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 geformuleerd.  
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Presentielijst 
Prof. dr. A. de Boer (voorzitter) 
Mw. dr. J.N. Belo (telefonisch) 
Prof. dr. M.L. Bouvy (telefonisch) 
Mw. dr. V. Deneer (telefonisch) 
Prof. dr. P.A. de Graeff (telefonisch) 
Mw. dr. J.M.L. van Rensen (telefonisch) 
Dr. G.S. Sonke (telefonisch) 
 
 
Auteur verslag  
Drs. Ing. A. Bergsma  
 
 


