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Vastgesteld d.d. Openbaar verslag van de 981e vergadering van het  
23 september 2021 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen,  

donderdag 1 juli 2021 te Utrecht  
 

 
 
 

DATUM AANPASSING VERSIE 

25-11-2021 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 
6.2.a Bespreking van een PSUSA voor een product met diverse ethanolische 

kruidenextracten als werkzaam bestanddeel en ATC code  A03AX, waarmee deze valt 
onder de klasse drugs for functional gastrointestinal disorders. 

  
7 Productgebonden zaken nationaal of waarvoor NL=(Co-)Rapporteur of NL=RMS 
7.a Cardimyn 
 ubidecarenone 
 Cardiovasculair 
7.b Agendapunt vervallen 
7.c Nortriptyline Aurobindo 
 nortriptyline 
 Psychiatrie 
7.d Raylumis 

tanezumab 
Pijn 

7.e Discussie over een product met tioguanine als werkzame bestanddeel en ATC code 
L01BB03, waarmee deze valt onder de klasse antimetabolites. 
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7.f Zaponex 
clozapine 
Psychiatrie 

  
8 Bezwaarschriften 
8.a Concept beslissing op bezwaar  
  
9 Beleidszaken, inclusief richtsnoeren (note for guidance) 
  
10 Productgebonden zaken waarvoor NL=concerned of NL=CMS 
10.a Dupixent 
 dupimulab 
 Luchtwegen 
10.b Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met sofosbuvir 

en velpatasvir als werkzame bestanddelen en ATC code J05AP55, waarmee deze vallen 
onder de klasse direct acting antivirals. Deze variatie verloopt via de centrale 
procedure. 

10.c Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met oleogel-S10 als 
werkzaam bestanddeel en ATC code D03AX13, waarmee deze valt onder de klasse 
cicatrizants. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

10.d Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met glycopyrronium als 
werkzaam bestanddeel en ATC code A03AB02, waarmee deze valt onder de klasse 
drugs for functional gastrointestinal disorders. Deze aanvraag verloopt via de 
decentrale procedure. 

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

10.f Agendapunt vervallen 
10.g Oportuzumab Monatox 
 oportuzumab monatox 
 Oncologie 
10.h Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met diverse pneumococcal 

polysaccharide serotypes als werkzaam bestanddeel en ATC code J07AL02, waarmee 
deze valt onder de klasse bacterial vaccines. Deze aanvraag verloopt via de centrale 
procedure. 

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

10.j Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met gentiaanwortel, primula 
bloem, krulzuring, vlierbloesem, ijzerhad en ethanol als werkzame bestanddelen en 
waarvoor geen ATC code is toegekend. Deze aanvraag verloopt via de wederzijdse 
erkenningsprocedure. 

10.k Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met 
risankizumab als werkzaam bestanddeel en ATC code L04AC18, waarmee deze valt 
onder de klasse immunosuppressants. Deze variatie verloopt via de centrale 
procedure. 

10.l Sondelbay 
teriparatide 
Orthopedie 

  
11 Drug Regulatory Science / Wetenschappelijke zaken 
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12 Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter bespreking 
12.a CHMP-verslag 21-24 juni 2021 
12.b CMDh-verslag 22-23 juni 2021 
12.c PRAC-agenda 5-8 juli 2021 
12.d COMP-verslag 15-17 juni 
  
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 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. 

13.7.b Lareb overzicht overlijdens na Covid-19 vaccinatie - update 
13.7.c Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met aducanumab als 

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

  
13.8 Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter informatie 
13.8.a CAT-verslag 16-18 juni 2021 
  
14 Rondvraag 
  
15 Sluiting 
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Agendapunt 1 Opening 
De voorzitter opent de 981e 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 
7.e, 10.h, 10.b, 10.j, 6.2.a, 10.g, 7.d, 10.a, 10.c, 10.d, 10.i, 10.k, 7.a, 10.e, 10.l, 7.b. 
hierna volgen de agendapunten 7.c, 7.f, 8.a en 5. 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 
 Collegelid Van Rensen is verhinderd.  
 

COVID-19 – ontwikkelingen op het gebied van behandelingen en vaccins 
 De bespreking van twee onderwerpen blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 

 
Lopende signalen voor COVID-19 vaccins 
• mRNA vaccins (Pfizer & Moderna): 

Myocarditis/pericarditis – deze signaalprocedure loopt nog, waarbij Nederland 
PRAC-Rapporteur is voor het Pfizer-vaccin. Voor het Pfizer-vaccin zijn er wereldwijd 
358 gevallen van myocarditis en 296 gevallen van pericarditis die worden 
geassocieerd met dit vaccin. In totaal zijn er 542 miljoen doses toegediend. Een 
beoordeling van dit signaal leidt tot de conclusie dat een causale rol voor dit vaccin 
mogelijk wordt geacht. Er wordt een consistent patroon gezien in het aantal 
meldingen van myocarditis bij jongere leeftijdsgroepen, met name bij mannen ligt 
dit hoger dan verwacht.  Hierop wordt aangevuld dat dit aantal hoogstwaarschijnlijk 
nog zal toenemen Voor de gevallen van alleen pericarditis is dit minder 
uitgesproken en is de observed vs. expected ratio <1. Geconcludeerd wordt dat een 
causaal verband nog niet onomstotelijk is aangetoond. Niettemin wordt een 
voorstel gedaan voor aanpassing van de SmPC (rubriek 4.4, ‘Speciale 
waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik‘) en het Risk Management 
Plan (RMP). Tevens wordt voorgesteld een DHPC uit te sturen.  
In de EU is de vaccinatie van jongeren net gestart. In Israël, Canada, de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk worden al langer jongeren gevaccineerd. In elk 
van deze landen zijn myocarditis en pericarditis in de SmPC opgenomen als 
bijwerking. 
Vanuit het College wordt opgemerkt dat dit een belangrijk signaal is, mede gelet op 
het feit dat in Nederland jongeren voornamelijk gevaccineerd worden ten behoeve 
van de te verwachten gezondheidswinst voor de gehele bevolking. Dit maakt de 
afweging voor jongeren op individueel niveau complex.  
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Erythema Multiforma – dit is een nieuw signaal voor deze vaccins. In de periode 
t/m 21 juni zijn er 72 cases gemeld, waarvan 60 ernstige gevallen en 12 niet-
ernstige gevallen. Deze moeten nog worden bevestigd. 
Glomerulonephritis (IgA nefropathie) – ook dit is een nieuw signaal dat nog moet 
worden bevestigd.  

• Adenovirusvaccins  
Astrazeneca-vaccin (Vaxzevria)): 
Capillary Leak Syndrome – De procedure voor dit signaal is eerder besproken in o.a. 
de 980e Collegevergadering (d.d. 16 juni 2021). Deze signaalprocedure heeft geleid 
tot een update van de bijsluiter voor arts en apotheker (SmPC) en er is een Direct 
Healthcare Professional Communication (DHPC) uitgestuurd.  
Acute macular outer retinopathy – Dit is een nieuw signaal voor dit vaccin. De 
procedure hiervoor loopt nog.  
Janssen-vaccin: 
Trombose met trombocytopenie - dit signaal is eerder besproken in o.a. de 977e 
Collegevergadering (d.d. 29 april 2021). De signaalprocedure is afgerond en heeft 
geleid tot een aanpassing van de SmPC en het uitsturen van een DHPC. 
Capillary Leak Syndrome – dit signaal heeft geleid tot een voorstel voor een SmPC 
aanpassing en een DHPC. 

• Lareb overzicht COVID-19 vaccins - Lareb heet een hernieuwde analyse uitgevoerd 
met betrekking tot alle overlijdensgevallen na vaccinatie. De data laten geen 
patronen zien die leiden tot nieuwe inzichten.   

 
Junior coronacollege: vragen over vaccins 
Op maandag 12 juli 2021 organiseert het CBG samen met de Universiteit Utrecht (UU) 
en U-talent het ‘Junior coronacollege: vragen over vaccins’. Het Junior coronacollege is 
opgezet naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad om ook gezonde 
kinderen vanaf 12 jaar een vaccin tegen COVID-19 aan te bieden. 
Het juniorcollege is gericht op leerlingen van de onderbouw middelbare school, maar 
is open voor alle jongeren van 12 tot 17 jaar, hun ouders en andere geïnteresseerden. 
De ‘docenten’ zijn Collegevoorzitter Ton de Boer en dr. Naomi van Steenbergen 
(ethicus en filosoof, UU). Tijdens het college leren de scholieren over wat een vaccin 
doet in hun lichaam, wat de voor- en nadelen van vaccinatie zijn als je jong bent, en in 
hoeverre zij zelf mogen bepalen of ze zich willen laten vaccineren. 
 
aCBG maakt overstap naar divisiemodel 
Naar aanleiding van signalen en knelpunten uit de organisatie over onder andere de 
toegenomen werkdruk, verschil in omvang van afdelingen, het aantal afdelingen, 
onduidelijkheid over rollen en verschil in manieren van werken is er enige tijd geleden 
gesproken over het verbeteren en herstructureren van de organisatie. In november 
2020 is een kwartiermakersorganisatie gestart met een nieuwe organisatiestructuur, 
het divisiemodel waarmee de verschillende signalen en knelpunten konden worden 
getackeld. De directie heeft er nu voor gekozen om definitief door te gaan met dit 
model. Dit betekent dat het aCBG de komende tijd gereorganiseerd wordt. De 
reorganisatie wordt opgesplitst in twee delen. Begonnen wordt met een reorganisatie 
van de topstructuur. Als tweede stap van de reorganisatie wordt de structuur en 
werkwijze binnen de divisies verder uitgewerkt. 
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Agendapunt 5 Collegeverslagen 
 
 
Agendapunt 5.a Conceptverslag ingelaste bespreking Janssen-vaccin d.d. zaterdag 6 maart 2021 

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

 
 
Agendapunt 5.b Conceptverslag 977e Collegevergadering d.d. 29 april 2021 

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

 
 
Agendapunt 5.c Conceptverslag 978e Collegevergadering d.d. 12 mei 2021 

Er is een aantal wijzigingen voorgesteld. Met inachtneming van deze opmerkingen 
wordt het verslag goedgekeurd. 
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Agendapunt 6 Geneesmiddelenbewaking 
 
 
Agendapunt 6.1  Geneesmiddelenbewaking: nationaal, of waarvoor NL=(Co-) Rapporteur of NL=RMS 
 Er zijn geen producten in deze categorie geagendeerd.  
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Agendapunt 6.2  Geneesmiddelenbewaking: NL=concerned of NL=CMS 
  
 
Agendapunt 6.2.a Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 7 Productgebonden zaken nationaal of waarvoor NL=(Co-)Rapporteur of NL=RMS 
 
 
Agendapunt 7.a Cardimyn 
 

Productnaam Cardimyn 
Werkzaam 
bestanddeel 

ubidecarenone 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

zachte capsules: 100 mg 

Indicatiegebied Cardiovasculair 
ATC-code C01EB09 
Procedure Decentrale procedure: 

RMS = Nederland 
RVG-nummer 127131 
Zaaknummer 824359 

 
Het betreft de 2e ronde van een aanvraag via de decentrale procedure voor de 
indicatie: “Adjuvant therapy for heart failure (HFrEF) to improve the clinical status by 
restoring Coenzyme Q10 deficiency in the myocardium.” 
In de vorige ronde werd de volgende indicatie aangevraagd: “Adjuvant treatment for 
alleviating symptoms (reflected by NYHA classification and cardiovascular 
complications) in adults with chronic heart failure.” 
De 1e ronde van deze aanvraag is eerder besproken in de 964e Collegevergadering (d.d. 
22 oktober 2020). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: “Het College is 
negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. WEU is onvoldoende aangetoond. Ook kan 
niet worden gebridged tussen Cardimyn en de producten in de literatuur waarnaar 
verwezen wordt. Verder is de werkzaamheid bij patiënten met een preserved ejection 
fraction onvoldoende gerechtvaardigd op basis van de studies waarnaar verwezen 
wordt. Dit zijn major objections. Daarnaast resteren er major objections op gebied van 
kwaliteit.” 
 
Kwaliteit  
Major objections resteren over de componenten van het eindproduct die worden 
getest op onzuiverheden, over de controle van de onzuiverheden en over de controle 
van een specifieke crystalline vorm.  
 
Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
• Inmiddels heeft de firma voldoende aangetoond dat binnen de Europese Unie (EU) 

sprake is van WEU van Co-enzym Q10 bij de aangevraagde indicatie. Ook is nu 
voldoende aangetoond dat kan worden gebridged van de producten uit de 
literatuur naar Cardimyn. 

• In de onderhavige ronde heeft de firma de indicatie aangepast, zodat deze in lijn is 
met het Hongaarse product waarnaar verwezen wordt in de onderbouwing voor 
WEU. Deze indicatie is echter niet lijn met vigerende richtsnoer ‘Wording of 
therapeutic indication EMA/CHMP/483022/2019’. Hieruit valt op te maken dat de 
afkorting HFrEF uitgeschreven moet worden, dat moet worden toegevoegd dat het 
om patiënten met ‘symptomatic chronic’ hartfalen gaat en dat de indicatie moet 
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worden beperkt tot volwassenen. Verder horen klinische eindpunten niet in de 
indicatie te staan. Middels een major objection wordt de firma verzocht de indicatie 
op deze punten aan te passen. 

• Het College is er op basis van de huidige beschikbare data nog steeds niet van 
overtuigd dat sprake is van werkzaamheid en veiligheid bij deze indicatie. Volgens 
het College mag de hierover geformuleerde major objection zwaarder worden 
aangezet. De Q-SYMBIO wordt als pivotal opgevoerd, maar het aantal 
geïncludeerde patiënten is laag en de studie is vroegtijdig stopgezet. Ook het 
gehanteerde eindpunt Major Adverse Cardiovascular Events (MACE) is een punt van 
discussie, omdat dit eindpunt in dit geval niet goed gedefinieerd is.  
Verder wordt opgemerkt dat de farmacokinetische rationale voor werkzaamheid 
niet erg sterk is. Het betreft een molecuul met een lipofiele staart, waardoor het 
onwaarschijnlijk is dat ubidecarenone weet door te dringen in de mitochondriën 
(waar het verondersteld wordt een effect te sorteren).  

  
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 
 
Conclusie 
Het College blijft negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Inmiddels is voldoende 
aangetoond dat sprake is van WEU binnen de EU, en dat kan worden gebridged naar 
de overlegde literatuur. Er resteren echter major objections op gebied van kwaliteit, 
over de indicatie en met betrekking tot de werkzaamheid die onvoldoende is 
aangetoond. 
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Agendapunt 7.c Nortriptyline Aurobindo 
 

Productnaam Nortriptyline Aurobindo 
Werkzaam 
bestanddeel 

nortriptyline 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

tabletten: 10 mg en 25 mg 

Indicatiegebied Psychiatrie 
ATC-code N06AA10 
Procedure Nationale procedure 
RVG-nummer 125610, 125612 
Zaaknummer 759403 

 
Het betreft een zienswijzeprocedure naar aanleiding van een aanvraag via de nationale 
procedure voor de indicatie: “Behandeling van depressieve episoden bij volwassenen”. 
De aanvraagprocedure betrof een generieke aanvraagprocedure met Nortilen 10 mg 
en 25 mg tabletten als referentiegeneesmiddel. 
 
De firma had geen bio-equivalentiestudie uitgevoerd, en gaf aan te willen opteren voor 
een BSC based biowaiver. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan. Een van deze voorwaarden is dat moet worden aangetoond dat nortriptyline 
een BCS class I stof is. Dit had de firma niet gedaan en hierdoor kon een BSC based 
biowaiver niet worden toegekend. Dit was aanleiding voor het uitsturen van een 
voornemen tot weigering.  
Hierop heeft de firma schriftelijk gereageerd. Er is additionele literatuurdata overlegd 
en er is een bio-equivalentiestudie ingediend versus Nortriptyline 25 mg tabletten 
(King’s pharmaceuticals, Verenigd Koninkrijk). Voor de 10mg wordt een biowaiver 
geclaimd. 
Op basis van de huidige beschikbare data kan echter nog steeds geen BSC based 
biowaiver worden toegekend. De firma heeft niet kunnen aantonen dat nortryptiline 
kan worden geclassificeerd als een BCS class I stof. Verder kan de (alsnog) ingediende 
bio-equivalentiestudie versus het VK referentiegeneesmiddel niet worden gebruikt 
voor het aantonen van bio-equivalentie, aangezien het in deze studie gebruikte 
referentiegeneesmiddel niet tot dezelfde Global Marketing Authorisation (GMA) 
behoort als het referentiegeneesmiddel voor deze aanvraag. 
 
 
Conclusie 
Het College besluit de aanvraag voor dit geneesmiddel te weigeren.  
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Agendapunt 7.d Raylumis 
 

Productnaam Raylumis 
Werkzaam 
bestanddeel 

tanezumab 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit: 2,5 mg/ml 

Indicatiegebied Pijn 
ATC-code Nog niet toegekend 
Procedure Centrale procedure: 

Rapporteur = Nederland, Co-Rapporteur = Polen 
RVG-nummer --- 
Zaaknummer 795616 

 
Het betreft de 4e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: 
“RAYLUMIS is indicated for treatment of adult patients with moderate to severe chronic 
hip or knee pain associated with advanced radiographic osteoarthritis (OA) of the hip 
or knee, defined as Kellgren– Lawrence (KL) grade 3 or grade 4, who have exhausted 
analgesic treatment options and are candidates or scheduled for total joint 
replacement for whom treatment with non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) 
and/or any opioid is ineffective, not tolerated or inappropriate.” Weergegeven zijn de 
wijzigingen ten opzichte van de indicatie die in de 2e ronde werd aangevraagd. Toe te 
voegen tekst is onderstreept.  
De 2e ronde van deze aanvraag is eerder besproken in de 977e Collegevergadering (d.d. 
29 april 2021). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: “Het College blijft 
negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. De benefit/risk balans is negatief. De 
matige werkzaamheid weegt niet op tegen de potentieel ernstige en irreversibele 
bijwerkingen.” 
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
In de onderhavige ronde heeft de firma de aangevraagde indicatie beperkt tot 
patiënten die wachten op een gewrichtsvervanging. Het College behoudt zijn eerder 
ingenomen negatieve standpunt. Het belangrijkste argument om negatief te blijven, 
blijft het risico op Rapidly Progressive Osteoarthritis (RPOA) en Major Adverse Cardiac 
Events (MACE). Dit risico kan onvoldoende worden geminimaliseerd. Tanezumab is 
effectiever dan placebo en even effectief als NSAIDs, maar NSAIDs hebben een lager 
risico op RPOA en MACE. Verder is onduidelijk of tanezumab van negatieve invloed is 
op de operatie en het herstel. Ook is de indicatie nu te breed, en daarbij vindt het 
College het onacceptabel dat de nu voorgestelde indicatie gelijk is aan de 
exclusiecriteria in de studie.  
Geconcludeerd wordt dat er geen enkele basis is voor een goedkeuring van dit 
geneesmiddel met deze indicatie.  
 
 
Conclusie 
Het College blijft negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. De benefit/risk balans is 
negatief. De matige werkzaamheid weegt niet op tegen de potentieel ernstige en 
irreversibele bijwerkingen.  



 
 
 
 

 

 
 981e Collegevergadering | 1 juli 2021 - pagina 13 
 
 

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

Productnaam Zaponex 
Werkzaam 
bestanddeel 

clozapine 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

drank: 50 mg/ ml 

Indicatiegebied Psychiatrie 
ATC-code N05AH02 
Procedure Decentrale procedure:  

RMS = Nederland  
RVG-nummer 126269 
Zaaknummer 786833 

 
Het betreft de 3e ronde van een aanvraag via de decentrale procedure voor de 
indicatie: “Treatment-resistant schizophrenia - Clozapine is indicated in treatment-
resistant schizophrenic patients and in schizophrenia patients who have severe, 
untreatable neurological adverse reactions to other antipsychotic agents, including 
atypical antipsychotics. Treatment resistance is defined as a lack of satisfactory clinical 
improvement despite the use of adequate doses of at least two different antipsychotic 
agents, including an atypical antipsychotic agent, prescribed for adequate duration. 
Psychosis during the course of Parkinson’s disease - Clozapine is also indicated in 
psychotic disorders occurring during the course of Parkinson's disease, in cases where 
standard treatment has failed.” 
 
Kwaliteit 
Eerder in de procedure is een major objection geformuleerd over de te hoge 
hoeveelheid macrogol (PEG 400) in de formulering. De firma werd verzocht deze 
hoeveelheid te rechtvaardigen. Dit heeft de firma tot op heden onvoldoende gedaan, 
en dit vormt een weigeringsgrond.  
 
Non-klinische en Klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
 
Conclusie 
Het College besluit akkoord te gaan met het voornemen tot weigering van inschrijving 
van dit geneesmiddel. De major objection op gebied van kwaliteit is niet opgelost.  
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Agendapunt 8 Bezwaarschriften 
 
 
Agendapunt 8.a  Concept beslissing op bezwaar  

Op 23 juli 2020 heeft Vondst advocaten (hierna: Vondst) het CBG verzocht om, op 
grond van de Wob, een afschrift van documenten met betrekking tot carve-outs over 
de afgelopen 10 jaar en de beoordeling daarvan door het College. Middels ‘carve-outs’ 
mag een (meestal generieke) handelsvergunninghouder bepaalde passages uit zijn 
productinformatie weglaten, indien daarmee inbreuk zou worden gemaakt op nog 
bestaande gebruiksoctrooien van een octrooihouder (vaak de innovator). Daarmee 
kan worden vermeden dat het generieke product in zijn geheel niet op de markt zou 
mogen komen. In overleg met de verzoeker is het Wob-verzoek ingeperkt tot stukken 
die betrekking hebben op gemotiveerde verzoeken van handelsvergunningshouders 
om informatie te verwijderen of aan te passen in de rubrieken 4.3 tot en met 4.9 van 
de SmPC in de afgelopen 10 jaar. De documenten zijn verzameld en ontdaan van 
vertrouwelijke informatie. Centrafarm en Denk Pharma zijn als 
handelsvergunningshouders van respectievelijk dasatinib en rivaroxaban in de 
gelegenheid gesteld om als belanghebbende partijen een zienswijze te geven over de 
voorgenomen openbaarmaking. Zowel Centrafarm als Denk Pharma heeft aangegeven 
geen bezwaren te hebben tegen de voorgestelde verwijderingen van het College. Op 
12 november 2020 heeft het CBG een besluit op het Wob-verzoek genomen en de 
documenten gelijktijdig met het besluit verstuurd naar Vondst. 
 
Vondst heeft op 24 december 2020 bezwaar gemaakt tegen het besluit. Het bezwaar 
gaat over de redenen van niet-openbaarmaking van een aantal documenten. 
De bezwaarcommissie ziet geen grond om af te wijken van het primaire besluit, en 
adviseert het College om het bezwaar van Vondst ongegrond te verklaren en het 
primaire besluit te handhaven. 
Het College neemt het voorstel van de bezwaarschriftencommissie over en verklaart 
het bezwaar ongegrond. 

 
 
Agendapunt 9 Beleidszaken, inclusief richtsnoeren (note for guidance) 
 Er zijn geen beleidszaken geagendeerd.  
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Agendapunt 10.a  Dupixent 
 

Productnaam Dupixent 
Werkzaam 
bestanddeel 

dupimulab 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

oplossing voor injectie in voorgevulde spuit/pen: 300 mg 

Indicatiegebied Luchtwegen 
ATC-code L04AC 
Procedure Centrale procedure: 

Rapporteur = Duitsland, Co-Rapporteur = Ierland 
RVG-nummer 120230 
Zaaknummer 646359 

 
Het betreft de 1e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding 
van de huidige goedgekeurde astma-indicatie: “Adults and adolescents - Dupixent is 
indicated in adults and adolescents 12 years and older as add-on maintenance 
treatment for severe asthma with type 2 inflammation characterised by raised blood 
eosinophils and/or raised fraction of exhaled nitric oxide (FeNO), see section 5.1, who 
are inadequately controlled with high dose ICS plus another medicinal product for 
maintenance treatment. 
Children 6 to 11 years of age - Dupixent is indicated in children 6 to 11 years old as add-
on maintenance treatment for severe asthma with type 2 inflammation  characterised 
by raised blood eosinophils and/or raised fraction of exhaled nitric oxide (FeNO), see 
section 5.1, who are inadequately controlled with medum to high dose ICS 
plus another medicinal product for maintenance treatment.” Toe te voegen tekst is 
onderstreept. 
Dupixent is tevens goedgekeurde voor de behandeling van atopische dermatitis en 
Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyposis (CRSwNP). Voor de volledige goedgekeurde 
indicatie wordt verwezen naar de productinformatie.  
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
De indicatie-uitbreiding wordt onderbouwd met een pivotale studie en een 
ondersteunende studie. De pivotale studie is een gerandomiseerde, dubbelblinde fase 
III studie. Hierin is de werkzaamheid en veiligheid van dupilumab vergeleken met 
placebo bij 408 kinderen in de leeftijd van 6 tot <12 jaar met matig tot ernstige astma.  
De resultaten wijzen uit dat bij patiënten behandeld met dupilumab sprake is van een 
reductie in astmaexacerbaties ten opzichte van placebo. Het veiligheidsprofiel is in lijn 
met het veiligheidsprofiel van de reeds goedgekeurde indicaties. De Rapporteurs 
concluderen dat sprake is van een positieve benefit/risk balans en het College steunt 
dit.  
 
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
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Conclusie 
Het College is positief ten aanzien van deze indicatie voor dit geneesmiddel. Op basis 
van de huidige beschikbare data is voldoende aangetoond dat de benefit/risk balans bij 
deze indicatie positief is.  
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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. 
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Agendapunt 10.g  Oportuzumab Monatox 
 

Productnaam Oportuzumab Monatox 
Werkzaam 
bestanddeel 

oportuzumab monatox 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

concentraat en oplosmiddel voor intravesicale oplossing: 33 mg 

Indicatiegebied Oncologie 
ATC-code Nog niet toegekend 
Procedure Centrale procedure: 

Rapporteur = Denemarken, Co-Rapporteur = Spanje 
RVG-nummer RVG nummer 128097 
Zaaknummer 869707 

 
Het betreft de 1e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: 
“Treatment and prevention of recurrence of carcinoma-in-situ (CIS) of the urinary 
bladder following transurethral resection in BCG-unresponsive patients. 
Prevention of recurrence of high grade Ta and/or T1 papillary tumours following 
transurethral resection in BCG-unresponsive patients.” 
 
Kwaliteit  
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Non-klinische & Klinische onderzoeken 
De aanvraag wordt onderbouwd met een pivotale open-label fase III studie. Hierin is 
de werkzaamheid en verdraagbaarheid van Oportuzumab Monatox onderzocht bij 
patiënten met niet-spierinvasief CIS en/of hooggradige papillaire ziekte van de blaas, 
die eerder zijn behandeld met Bacillus Calmette-Guérin (BCG). De Rapporteurs 
formuleren een groot aantal major objections.  
• Op non-klinisch gebied is onvoldoende aangetoond dat geen sprake is van 

systemische absorptie. De Rapporteur vraagt om een nieuwe rattenstudie waarin 
de bio-distributie opnieuw wordt onderzocht. Verder wijst de Rapporteur erop dat 
de bio-analyse studie met apen ook gebrekkig is en opnieuw moet worden 
uitgevoerd. Over deze zaken formuleert de Rapporteur een major objection.  
Het College is het met de Rapporteur eens dat deze zaken moeten worden 
opgehelderd, maar is het niet eens met de vraag om nieuwe dierstudies. De 
genoemde dierstudies zijn onvoldoende representatief voor de situatie in de mens. 
Nieuwe dierstudies zullen daarom geen nieuwe inzichten opleveren. Voorgesteld 
wordt de vragen op dit gebied toe te voegen aan de klinische major objection die de 
Co-Rapporteur formuleert over de veiligheid. De  firma dient te bediscussiëren of 
de gebrekkige bio-analysestudie van invloed is op de beoordeling van de veiligheid. 
Verder wordt opgemerkt dat de farmacokinetiek (PK) data niet wijzen op 
systemische blootstelling, maar dat in de klinische studie worden wel degelijk 
bijwerkingen gezien die wijzen op systemische blootstelling. Een vraag om 
opheldering m.b.t. deze discrepantie dient volgens het College ook aan de major 
objection te worden toegevoegd.  

• Verder zijn er op klinisch gebied major objections geformuleerd over de Good 
Clinical Practice (GCP) status van de klinische studie, het ontwerp en uitvoer van de 
klinische studie, en over de twijfelachtige klinische relevantie van het aangetoonde 
effect op het primaire eindpunt. Ook over de bewoording van de indicatie is een 
major objection geformuleerd. Het College steunt deze major objections.  
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Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 
 
Conclusie 
Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Er is een groot aantal major 
objections geformuleerd over non-klinische en klinische aspecten. Op basis van de 
huidige beschikbare data is de benefit/risk balans negatief.  
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Agendapunt 10.h  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.i  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 

 
 

Agendapunt 10.j  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.k  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 10.l  Sondelbay 
 

Productnaam Sondelbay 
Werkzaam 
bestanddeel 

teriparatide 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

oplossing voor injectie in voorgevulde spuit: 20 microgram/ 80ml 

Indicatiegebied Orthopedie 
ATC-code H05AA02 
Procedure Centrale procedure: 

Rapporteur = Ierland, Co-Rapporteur = Polen 
RVG-nummer 128085 
Zaaknummer 869364 

 
Het betreft de 1e ronde van een aanvraag via de centrale procedure. Dit is een 
biosimilar aanvraag met Forsteo als referentiegeneesmiddel. De firma vraagt dezelfde 
indicaties aan als voor Forsteo zijn goedgekeurd: “Sondelbay is indicated in adults. 
Treatment of osteoporosis in postmenopausal women and in men at increased risk of 
fracture (see section 5.1). In postmenopausal women, a significant reduction in the 
incidence of vertebral and nonvertebral fractures but not hip fractures have been 
demonstrated. Treatment of osteoporosis associated with sustained systemic 
glucocorticoid therapy in women and men at increased risk for fracture (see section 
5.1).” 
 
Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Kwaliteit & Klinische onderzoeken 
• Op basis van de huidige beschikbare data is biosimilarity voldoende aangetoond. 
• Een major objection is geformuleerd over de ontbrekende risico-inventarisatie van 

nitrosamines. Deze wordt gesteund door het College. Verder is een major objection 
geformuleerd over de Good Manufacturing Practice status van één van de 
productielocaties. Het College vindt dit een other concern.  

 
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 
 
Conclusie 
Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Biosimilarity is aangetoond, 
maar op gebied van kwaliteit resteert een major objection.  
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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 21-24 juni 2021 

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

 
Agendapunt 12.b CMDh-verslag 22-23 juni 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 
openbare verslag op de website van de CMDh. 
 

 
Agendapunt 12.c  PRAC-agenda 5-8 juli 2021 

Het College heeft kennisgenomen van de agenda van de Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee (PRAC) en de daarin opgenomen 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 15-17 juni 
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 aanvullende opmerkingen.  
 
 

Agendapunt 13.3 Overzicht bezwaar- en beroepszaken en Wob verzoeken 
Er is geen overzicht geagendeerd.  
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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 
  Twee overige zaken blijven vertrouwelijk tot definitief besluit.  
  
 
Agendapunt 13.7.b Lareb overzicht overlijdens na Covid-19 vaccinatie - update 
  Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
 
Agendapunt 13.8 Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter informatie 
 
 
Agendapunt 13.8 CAT-verslag 16-18 juni 2021 

Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de Committee for Advanced 
Therapies (CAT) en de daarin besproken onderwerpen. Graag verwijst het College voor 
verdere informatie naar het openbare verslag op de website van de CAT. 

 
 

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) 
Mw. dr. J.N. Belo (telefonisch) 
Prof. dr. ir. H. Boersma (telefonisch) 
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) 
Mw. dr. S. Kersting (telefonisch) 
Prof. dr. R.J. van Marum (telefonisch) 
Dr. C. van Nieuwkoop (telefonisch) 
Prof. dr. M.T Nurmohamed (telefonisch) 
Prof. dr. F.G.M. Russel (telefonisch) 
Dr. G.S. Sonke (telefonisch) 
 
 

Auteur verslag  
Drs. Ing. A. Bergsma  
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