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Vastgesteld d.d. Openbaar verslag van de 987e vergadering van het  
25 november 2021 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen,  

donderdag 23 september 2021 te Utrecht  
 

 
 
 

DATUM AANPASSING VERSIE 

19-01-2022 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 981e Collegevergadering d.d. 1 juli 2021 
5.b Conceptverslag 982e Collegevergadering d.d. 14 juli 2021  
5.c Conceptverslag 983e Collegevergadering d.d. 29 juli 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 clotrimazol 

als werkzaam bestanddeel en ATC code D01AC01, waarmee deze valt onder de klasse 
antifungals for topical use. Deze variatie verloopt via de nationale procedure. 

7.b Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met melatonine als werkzaam 
bestanddeel en ATC code N05CH01, waarmee deze valt onder de klasse hypnotics and 
sedatives. Deze aanvraag verloopt via de nationale procedure. 

7.c 
 
 

Oxbryta 
voxelotor 
Hematologie 

7.d Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met paracetamol en 
ibuprofen als werkzame bestanddelen en ATC code N02BE51, waarmee deze vallen 
onder de klasse other analgesics and antipyretics. Deze aanvraag verloopt via de 
nationale procedure. 

https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=D01A&showdescription=no
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N05C&showdescription=no
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N05C&showdescription=no
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=N02B&showdescription=no
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7.e 
 
 

Quetiapine fairmed  
quetiapine  
Psychiatrie 

7.f Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met asciminib als werkzaam 
bestanddeel en ATC code L01EA06, waarmee deze valt onder de klasse antineoplastic 
agents. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

7.g Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met bismuth, 
zinkoxide en lidocaïne als werkzame bestanddelen en ATC code C05AD01, waarmee 
deze vallen onder de klasse agents for treatment of hemorrhoids and anal fissures for 
topical use. Deze variatie verloopt via de nationale 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 copanlisib als werkzaam 

bestanddeel en ATC code L01EM02, waarmee deze valt onder de klasse protein kinase 
inhibitors. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

10.b Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met bictegravir, 
emtricitabine en tenofovir als werkzame bestanddelen waarvoor nog geen ATC code is 
toegekend. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

10.c Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met 
secukinumab als werkzaam bestanddeel en ATC code L04AC10, waarmee deze valt 
onder de klasse immunosuppressants. Deze variatie verloopt via de centrale 
procedure. 

10.d 
 
 

Kineret  
anakinra 
Infectieziekten 

10.e Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met maribavir als werkzaam 
bestanddeel en ATC code J05AX10, waarmee deze valt onder de klasse direct acting 
antivirals. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

10.f Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met tezepelumab als 
werkzaam bestanddeel en ATC code R03DX11, waarmee deze valt onder de klasse 
other systemic drugs for obstructive airway diseases. Deze aanvraag verloopt via de 
centrale procedure. 

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

10.h Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met tazobactam 
en ceftolozaan als werkzame bestanddelen en ATC code J01DI54 waarmee deze valt 
onder de klasse antiinfectives for systemic use.  Deze variatie 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 verslag 13-16 september 2021 
12.b CMDh verslag 14-16 september 2021 
12.c PRAC-agenda 27 - 30 september 2021 
12.d COMP verslag 7-9 september 2021 

https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C05A&showdescription=no
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C05A&showdescription=no
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=L01E&showdescription=no
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=L01E&showdescription=no
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=L04A&showdescription=no
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=J05A&showdescription=no
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=J05A&showdescription=no
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13 Zaken ter informatie 
13.1 Zaken door voorzitter afgehandeld 
  
13.2 Actiepuntenlijst 
  
13.3 Overzicht bezwaar- en beroepszaken en Wob verzoeken 
13.3.a Juridisch overzicht 23 september 2021 
  
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 
13.8.a CAT-verslag 8-10 september 2021 
  
14 Rondvraag 
  
15 Sluiting 
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Agendapunt 1 Opening 
De voorzitter opent de 987e Collegevergadering en heet alle aanwezigen welkom. In 
verband met de coronamaatregelen zijn alleen de voorzitter en de secretaris fysiek in 
de zaal aanwezig. 

  Persoonsgegevens zijn weggelaten. Het betreft persoonsgegevens waarvoor in de AVG 
geen grondslag is aan te wijzen om verwerkt te mogen worden. Op grond van artikel 
10, eerste lid, aanhef en onder d van de WOB worden deze persoonsgegevens niet 
verstrekt.  
Verder is er een speciaal welkom voor mevr. Plasmeijer en mevr. Fiebrich-Westra, 
beide 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 volgen de agendapunten  
7.c, 7.f, 10.a, 12.a t/m d, 10.d, 10.b, 7.a, 7.d, 7.g, 12.e, 7.b, 10.e, 10.h, 10.c, 10, 10.f 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 
 De bespreking van één onderwerp blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 

Afmeldingen 
De Collegeleden Nurmohamed en Russel zijn verhinderd.  
 
COVID-19 – ontwikkelingen op het gebied van behandelingen en vaccins  
 
Post-markering signalen COVID-19 vaccins 
mRNA vaccins - Pfizer/BioNTech (Comirnaty) & Moderna (Spikevax)  - recent kwam een 
ongepubliceerd (pre-print, non-peer-reviewed) artikel van Hoeg et. al. onder de 
aandacht. Volgens dit artikel is het risico op cardiovasculaire bijwerkingen bij COVID-19 
vaccins groter dan bij een daadwerkelijke COVID-19 infectie. Hierbij wordt opgemerkt 
dat voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie van dit artikel, aangezien er sprake 
is van diverse methodologische problemen. Op dit moment kan nog niet worden 
gesproken van een impact op de benefit/risk balans van deze vaccins.  
Verder wordt in een komende PRAC-vergadering een voorstel besproken om Erythema 
Multiforma en Glomerulonephritis op te nemen in rubriek 4.8 (bijwerkingen) van de 
bijsluiter voor arts en apotheker (SmPC).  
Janssen-vaccin - Er ligt een voorstel voor het updaten van rubrieken 4.4 (speciale 
waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik) en 4.8 (bijwerkingen) van de 
SmPC bij te werken met informatie over het risico op Veneuze Trombo-Embolie (VTE). 
Ook wordt voorgesteld een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) uit 
te sturen over het VTE-risico. Aanleiding hiervoor zijn klinische studiedata en 
postmarketing data, waaruit bleek dat bij een aantal leeftijdsgroepen de observed vs. 
expected ratio boven de 1 ligt. 
Verder wordt voorgesteld Immune thrombocytopenia (ITP) op te nemen in rubrieken 
4.4 en 4.8, en duizeligheid in 4.8. 
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Bijeenkomsten EMA management board en HMA 
Afgelopen week was een vertegenwoordiger van het aCBG aanwezig bij een 
bijeenkomst van de management board van het Europees Geneesmiddelen 
Agentschap (EMA), en een kleine delegatie was aanwezig bij een bijeenkomst van de 
Heads of Medicines Agencies (HMA). In de bijeenkomst van de EMA management 
board kwam nieuwe wetgeving aan de orde, waarin wordt geregeld dat het mandaat 
van de EMA bij een voortschrijdende gezondheidscrisis wordt uitgebreid. Daarmee 
wordt de tijdens de Coronapandemie gehanteerde werkwijze (rolling reviews etc.) 
geformaliseerd. Voor de Europese Commissie is dit één van de stappen op weg naar 
een ‘Europese gezondheidsunie’. Deze uitbreiding van mandaat zit nu in de laatste fase 
van onderhandeling. De verwachting is dat de gevolgen hiervan in januari 2022 
merkbaar zullen worden.  
Verder wordt teruggekoppeld dat de HMA akkoord is gegaan met de oprichting van 
een werkgroep die zich bezig zal gaan houden met het belangrijke onderwerp 
biosimilars. Ook is een presentatie gegeven over het gebruik van real world evidence in 
beoordelingen door de verschillende EMA-comités. 
 
Delegatie aCBG brengt bezoek aan EMA 
Afgelopen vrijdag heeft een delegatie van het aCBG een bezoek gebracht aan het 
Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Dit bleek het eerste bezoek van een 
lidstaat te zijn aan het EMA op de locatie in Amsterdam. Het EMA is lovend over de 
positie van Nederland in het Europese netwerk van geneesmiddelenautoriteiten. Er 
zijn een aantal onderwerpen besproken, waaronder de financiering van 
werkzaamheden die het aCBG verricht voor het EMA maar waar geen tarieven 
tegenover staan.  

 
Paracetamolgebruik tijdens zwangerschap 
In het wetenschappelijke tijdschrift Nature is een artikel verschenen over het gebruik 
van paracetamol door zwangere vrouwen. Een groep van experts roept op tot meer 
onderzoek naar de veiligheid van deze pijnstiller. Daarnaast doen zij aanbevelingen 
voor gebruik van paracetamol door zwangere vrouwen. Deze aanbevelingen sluiten 
aan op het bestaande advies van het CBG - voor zwangere vrouwen geldt: 

• Paracetamol is de meest veilige pijnstiller tijdens de zwangerschap; 

• Weeg het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap altijd af tegen de ernst 
van de klachten. Dit geldt voor elk medicijn, dus ook voor paracetamol; 

• Gebruik paracetamol alleen als het echt nodig is, zo kort mogelijk en in de laagst 
mogelijke dosering; 

• Lees altijd goed de bijsluiter. Bij twijfel of vragen overleg met de arts, verloskundige 
of apotheker. 

De meest recente studies waar in het artikel in Nature naar verwezen wordt, worden 
in het Europese netwerk beoordeeld. 

 
  
Agendapunt 5 Collegeverslagen 

 
 

Agendapunt 5.a Conceptverslag 981e Collegevergadering d.d. 1 juli 2021 
Er is een aantal wijzigingen voorgesteld. Met inachtneming van deze opmerkingen 
wordt het verslag goedgekeurd. 
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Agendapunt 5.b Conceptverslag 982e Collegevergadering d.d. 14 juli 2021 

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

Agendapunt 5.c Conceptverslag 983e Collegevergadering d.d. 29 juli 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. 
 

 
Agendapunt 7.b Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 7.c Oxbryta  
 

Productnaam Oxbryta 

Werkzaam 
bestanddeel 

voxelotor 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

filmomhulde tabletten: 500 mg 

Indicatiegebied Hematologie 

ATC-code Nog niet toegekend (19-01-2022: de ATC-code is tussentijds 
gewijzigd in B06AX03) 

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

RVG-nummer 127847 

Zaaknummer 857137 

 
Het betreft de 2e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: 
“Oxbryta is indicated for the treatment of haemolytic anaemia due to sickle cell disease 
(SCD) in adults and paediatric patients 12years of age and older with sickle cell disease 
(SCD). Oxbryta can be administered alone as monotherapy or in combination with 
hydroxycarbamide.” Wijzigingen ten opzichte van de indicatie die in de vorige ronde 
werd aangevraagd zijn weergegeven. Toe te voegen tekst is onderstreept.  
 
Kwaliteit 
De major objections die in de vorige ronde werden geformuleerd over de New Active 
Substance (NAS) status en over de risico-evaluatie met betrekking tot nitrosamine-
onzuiverheden zijn inmiddels opgelost.  
 
Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 

• In de vorige ronde waren belangrijke discussiepunten de vertaling van de 
waargenomen hematologische responses naar een lange termijn klinisch voordeel 
voor de patiënt, en de vraag of sprake is van verminderde zuurstof offloading door 
het voxelotor gestabiliseerde hemoglobine, hetgeen mogelijk het aangetoonde 
effect zou kunnen tegenwerken. 

• In de onderhavige ronde wordt meer de nadruk gelegd op het duidelijk positieve 
hemolyse-verminderende effect dat is aangetoond. Het is bekend dat hemolyse een 
cruciale rol speelt in SCD. Voorts gaat het aangetoonde effect gepaard met een 
toename in Hb en een positieve trend op gebied vqn Vaso-Occlusive Crisis (VOC). 
Op basis hiervan wordt het nu voldoende aannemelijk geacht dat ook over langere 
termijn sprake is van een klinisch voordeel voor de patiënt.  

• De bijwerkingen priapisme en Acute Chest Syndrome (ACS) zijn nog wel belangrijke 
discussiepunten. Vanuit het College wordt gevraagd of er een relatie is met de 
waargenomen verminderde zuurstof offloading door het voxelotor gestabiliseerde 
hemoglobine. In reactie hierop wordt toegelicht dat het niet aannemelijk is dat 
deze bijwerkingen veroorzaakt worden door hypoxie. Waarschijnlijker is dat een 
disbalans in vasoconstrictie en vasodilatatie hieraan ten grondslag ligt. Uiteindelijk 
wordt toch besloten de firma te vragen om aan te geven op welk moment in de 
behandeling deze bijwerkingen optreden en wat de relatie is met VOC. Ook moet 
de firma bediscussiëren of deze bijwerkingen moeten worden opgenomen in 
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rubriek 4.4 (bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik) van de bijsluiter 
voor arts en apotheker (SmPC). Over een mogelijke aanpassing van het Risk 
Management Plan (RMP) zal nog worden overlegd met de PRAC-Rapporteur.  

 
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 
 
Conclusie 
Het College is positief ten aanzien van dit geneesmiddel. De major objections uit de 
vorige ronde zijn opgelost. Het is voldoende aangetoond dat sprake is van een positief 
effect op hemolyse, en het is aannemelijk dat ook over langere termijn het effect voor 
de patiënt positief is.  
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Agendapunt 7.d Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 7.e Quetiapine fairmed 
 

Productnaam Quetiapine fairmed 

Werkzaam 
bestanddeel 

quetiapine  

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

tabletten met verlengde afgifte: 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg 
en 400 mg 

Indicatiegebied Psychiatrie 

ATC-code NO5AH04 

Procedure Decentrale procedure: 
RMS = Nederland 

RVG-nummer 127245-9 

Zaaknummer 829662 

 
Het betreft de 3e ronde van een aanvraag via de decentrale procedure. Dit is een 
generieke aanvraag met Seroquel XR, tabletten met verlengde afgifte als 
referentiegeneesmiddel. De firma vraagt dezelfde indicaties aan als voor Seroquel XR 
zijn goedgekeurd: “Quetiapine fumarate is indicated for: 
• treatment of schizophrenia. 
• treatment of bipolar disorder: 

- For the treatment of moderate to severe manic episodes in bipolar disorder 
- For the treatment of major depressive episodes in bipolar disorder 
- For the prevention of recurrence of manic or depressed episodes in patients with 

bipolar disorder who previously responded to quetiapine treatment. 
• add-on treatment of major depressive episodes in patients with Major Depressive 

Disorder (MDD) who have had sub-optimal response to antidepressant 
monotherapy.” 

 
Kwaliteit 
De voorgestelde acceptatiecriteria voor de dissolutielimieten van de 300 mg en de 400 
mg sterkte zijn niet acceptabel. Deze zijn niet in lijn met de dissolutie van de 
biobatches en  met de vereisten in de Guideline on quality of oral modified release 
products (EMA/CHMP/QWP/428693/2013). Eerder in de procedure is hierover een 
major objection geformuleerd. Deze is tot op heden niet opgelost. Indien deze major 
objection niet voor het afronden van de procedure is opgelost dan vormt dit een 
weigeringsgrond.  
 
Non-klinische onderzoeken & Klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
 
Conclusie 
Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel voor wat betreft de sterktes 
300 en 400 mg. De eerder geformuleerde major objection op gebied van kwaliteit is 
niet opgelost.  
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Agendapunt 7.f Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 7.g Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 



 

 

 

 

 

 
 987e Collegevergadering | 23 september 2021 - pagina 13 
 

 

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.c  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 10.d Kineret 
 

Productnaam Kineret 

Werkzaam 
bestanddeel 

anakinra 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

oplossing voor injectie: 100 mg/0,67 ml/ (150 mg/ml)  
 

Indicatiegebied Infectieziekten 

ATC-code L04AC03 

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

RVG-nummer --- 

Zaaknummer 895082 

 
Het betreft de 1e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding 
van de huidige goedgekeurde indicatie met: “Treatment of coronavirus disease 2019 
(COVID-19) in adult patients with pneumonia who are at risk of developing severe 
respiratory failure (see section 5.1).” 
De huidige goedgekeurde indicatie is: “Reumatoïde artritis, periodieke 
koortssyndromen, Cryopyrine-geassocieerde periodieke koortsspectrum (Cryoperin-
Associated Periodic Syndromes), Familiaire Middellandse Zeekoorts, Ziekte van Still.” 
Dit is een verkorte weergave van de huidige goedgekeurde indicaties.  
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
De indicatie-uitbreiding wordt onderbouwd met de SAVE-MORE studie. Dit is een 
dubbelblinde, gerandomiseerde fase III studie, waarin de werkzaamheid van anakinra 
+ Standard of Care (SoC) is vergeleken met die van placebo + SoC. De studie is 
uitgevoerd bij patiënten met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie die in het ziekenhuis 
moesten worden opgenomen en een soluble urokinase Plasminogen Activator 
Receptor (suPAR) ≥ 6 ng/ml hadden. De resultaten wijzen op een significante 
verbetering in klinische status (op basis van de 11—point WHO Clinical Progression  
Scale) bij patiënten in de anakinra groep versus placebo. 
 
De indicatie is geen goede afspiegeling van de onderzochte patiëntenpopulatie en de 
Rapporteur formuleert hierover een major objection. Het College steunt deze major 
objection maar er worden een aantal elementen aan toegevoegd.  

• In de studie waren geen patiënten met suPAR > 6 ng/ml opgenomen. Dit betekent 
dat de toepassing van anakinra bij deze patiënten onvoldoende is onderbouwd.  

• Er is onvoldoende bewijs dat suPAR een goede voorspeller is van ernstig respiratoir 
falen. Dit moet beter worden onderbouwd. 

• De meest patiënten in de studie hadden ernstige longontsteking (81.6%) en werden 
behandeld met corticosteroïden. Op basis van de huidige beschikbare data kan niet 
worden beoordeeld wat de werkzaamheid is bij patiënten die geen additioneel 
zuurstof nodig hebben en die niet worden behandeld met corticosteroïden. 

• Volgens de firma kunnen ook andere parameters worden gebruikt als surrogaat 
voor suPAR. Deze claim is echter onvoldoende gerechtvaardigd.  
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Verder wordt nog opgemerkt dat het een uitdaging wordt om de verschillende COVID-
therapeutica ten opzichte van elkaar te positioneren, mede gelet op de verschillende 
eindpunten die worden gehanteerd in de diverse klinische studies, alsmede de SoC die 
niet altijd vergelijkbaar zijn.  
 
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 
 
Conclusie 
Het College is negatief ten aanzien van deze indicatie voor dit geneesmiddel. De 
indicatie is in meerdere opzichten geen goede afspiegeling van de onderzochte 
patiëntenpopulatie. Hierover is een overkoepelende major objection geformuleerd.  
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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. 
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Agendapunt 11 Drug Regulatory Science / Wetenschappelijke zaken 
  Er zijn geen wetenschappelijke 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 13-16 september 2021 

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

 
De bespreking van één onderwerp blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 

 
Agendapunt 12.b  CMDh-verslag 14-16 september 2021 

Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de Co-ordination Group for 
Mutual Recognition and Decentralised procedures - Human (CMDh) en de daarin 
opgenomen onderwerpen. Graag verwijst het College voor verdere informatie naar het 
openbare verslag op de website van de CMDh. 
 
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 

 
De bespreking van één onderwerp blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 

Agendapunt 12.c  PRAC-agenda 27 – 30 september 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 agenda van de PRAC op de website van de 
PRAC. 
 

  De bespreking van één onderwerp blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 12.d COMP-verslag 7-9 september 2021 

Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de Committee for Orphan 
Medicinal Products (COMP) en de daarin opgenomen onderwerpen. Graag verwijst het 
College voor verdere informatie naar het openbare verslag van de COMP op de 
website van de COMP. 
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Agendapunt 13 Zaken ter informatie 
 
 
Agendapunt 13.1 Zaken door voorzitter afgehandeld 

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

 
 

Agendapunt 13.2 Actiepuntenlijst 
Er zijn geen actiepunten geagendeerd. 
 
 

Agendapunt 13.3 Overzicht bezwaar- en beroepszaken en Wob verzoeken 
 
 

Agendapunt 13.3.a Juridisch overzicht 23 september 2021 
  Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
 
Agendapunt 13.4 Overzicht perscontacten 
  Er is geen overzicht geagendeerd.  
 

 
Agendapunt 13.5 Wetenschappelijke adviezen 

Er zijn geen wetenschappelijk 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 
 
 
Agendapunt 13.8.a CAT-verslag 8-10 september 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 van de CAT op de website van de CAT. 

 
 

Agendapunt 14 Rondvraag  
  Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
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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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