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

bestanddeel en ATC-code C01EB09, waarmee deze valt onder de klasse other cardiac 
preparations. Deze aanvraag verloopt via de decentrale procedure. 

7.b Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met 
corifollitropine alfa als werkzaam bestanddeel en ATC-code G03GA09, waarmee deze 
valt onder de klasse gonadotropins and other ovulation stimulants. Deze variatie 
verloopt via de centrale procedure. 

7.c Nouryant 
istradefylline 
Neurologie 

  
8 
 
9 

Bezwaarschriften 
 
Beleidszaken, inclusief richtsnoeren (note for guidance) 

  
10 Productgebonden zaken waarvoor NL=concerned of NL=CMS 
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10.a Entyvio 
vedolizumab 
Immunosuppressie 

10.b Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met 
pembrolizumab als werkzaam bestanddeel en ATC-code L01XC18, waarmee deze valt 
onder de klasse other antineoplastic agents. Deze variatie verloopt via de centrale 
procedure. 

10.c Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met 
pembrolizumab als werkzaam bestanddeel en ATC-code L01XC18, waarmee deze valt 
onder de klasse other antineoplastic agents. Deze variatie verloopt via de centrale 
procedure. 

10.d RoActemra 
tocilizumab 
Infectieziekten 

10.e Saphnelo 
anifrolumab 
Auto-immuunziekten 

10.f Tavneos 
avacopan 
Auto-immuunziekten 

10.g Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met 
atezolizumab als werkzaam bestanddeel en ATC-code L01XC32, waarmee deze valt 
onder de klasse other antineoplastic agents. Deze variatie verloopt via de centrale 
procedure. 

10.h Forxiga en Edistride 
dapagliflozine 
Endocrinologie 

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

 
Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter bespreking 
CHMP-agenda 11 – 14 oktober 2021 
CMDh-agenda 12 – 14 oktober 2021 
PRAC-verslag 27 – 30 september 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 
13.7.a 

Overige zaken 
Agendapunt vervallen 
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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 988e 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 de agendapunten 1 t/m 4 volgt agendapunt 12. 
Hierna volgen agendapunten 10.b, 10.c, 10.g, 10.d, 10.e en 10.f. De agenda wordt 
voortgezet met agendapunten 7.a, 7.b, 10.a, 10.h en 7.c. De agenda wordt afgesloten 
met agendapunten 14 en 15. 
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 
Er zijn geen afmeldingen. 

 
 
Agendapunt 5 Collegeverslagen 
 Er zijn geen Collegeverslagen geagendeerd. 
 
 
Agendapunt 6 Geneesmiddelenbewaking 
 
 
Agendapunt 6.1 Geneesmiddelenbewaking: nationaal, of waarvoor NL=(Co-)Rapporteur of NL=RMS 
   Er zijn geen producten in deze categorie geagendeerd. 
 
 
Agendapunt 6.2 Geneesmiddelenbewaking: NL=concerned of NL=CMS 
   Er zijn geen producten in deze categorie geagendeerd. 
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Agendapunt 7 Productgebonden zaken nationaal of waarvoor NL=(Co-)Rapporteur of NL=RMS 
 
 
Agendapunt 7.a Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 7.b Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 7.c  Nouryant 
 

Productnaam Nouryant 

Werkzaam 
bestanddeel 

istradefylline 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

filmomhulde tabletten: 20 mg en 40 mg 

Indicatiegebied Neurologie 

ATC-code N04CX01 

Procedure Re-examination: 
Rapporteur = Nederland, Co-Rapporteur = Spanje 
In de oorspronkelijke aanvraag waren Ierland en Italië de 
Rapporteurs  

RVG-nummer 126079, 126080 

Zaaknummer 777162 

 
Het betreft een herbeoordeling naar aanleiding van een bezwaar op de Committee for 
Medicinal Products for Human Use (CHMP) opinie in de arbitrageprocedure volgens 
artikel 9(2) via de centrale procedure.  
De 1e ronde van de oorspronkelijke centrale procedure is besproken in de 950e 
Collegevergadering (d.d. 9 april 2020). Het College kwam toen tot de volgende 
conclusie: “Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Major objections 
resteren over o.a. de inconsistentie in de studieresultaten, de klinische relevantie van 
het effect in de positieve studies en de veiligheid bij patiënten met cognitieve 
klachten.” 
De centrale procedure eindigde negatief in de CHMP, waarop door de firma een re-
examination is aangevraagd. 
 
Kwaliteit en non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 
 
Klinische onderzoeken 
Gedurende deze re-examinationprocedure zijn de major objections niet opgelost. Door 
de inconsistentie in de studieresultaten is werkzaamheid nog onvoldoende 
vastgesteld. Bovendien blijven er twijfels bestaan over de klinische relevantie. 
Derhalve is de benefit/risk balans nog steeds negatief. 

 
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 
 
Conclusie 
Het College blijft negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. De major objections zijn 
niet opgelost. Werkzaamheid is onvoldoende aangetoond. 
 



 

 

 

 

 

 
 988e Collegevergadering | 6 oktober 2021 - pagina 7 
 

 

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  Entyvio 
 

Productnaam Entyvio 

Werkzaam 
bestanddeel 

vedolizumab 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie: 300 mg 

Indicatiegebied Immunosuppressie 

ATC-code L04AA33 

Procedure Centrale procedure 
Rapporteur = Italië, Co-Rapporteur = Polen 

RVG-nummer 113622 

Zaaknummer 891328 

 
Het betreft de 1e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding 
van de huidige goedgekeurde indicatie: “Entyvio is indicated for the treatment of adult 
patients with moderately to severely active ulcerative colitis or Crohn’s disease who 
have had an inadequate response with, lost response to or were intolerant to either 
conventional therapy or a tumour necrosis factor-alpha (TNFα) antagonist. 
Pouchitis: Entyvio is indicated for the treatment of adult patients with pouchitis, who 
have undergone proctocolectomy and ileal pouch anal anastomosis for ulcerative colitis 
and have had an inadequate response with, lost response to or were intolerant to 
antibiotic therapy.” 
Toe te voegen tekst is onderstreept. 
 
Kwaliteit en non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 

 
Klinische onderzoeken 
De indicatie-uitbreiding wordt onderbouwd met een gerandomiseerde, dubbelblinde, 
placebogecontroleerde studie. Hierin zijn werkzaamheid en veiligheid van Entyvio 
vergeleken met placebo. De studie is uitgevoerd bij 102 volwassen patiënten met een 
chronische of recidiverende pouchitis na proctocolectomie of ileal pouch anal 
anastomosis voor de behandeling van een colitis ulcerosa. Klinisch relevante remissie 
op de gemodificeerde Pouchitis Disease Activity index (mPDAI) na 14 weken 
behandeling, het primaire eindpunt, werd bij 31.4% van de patiënten behandeld met 
Entyvio behaald en bij 9.8% van de met placebo behandelde patiënten. Eenzelfde 
trend werd ook gezien na 34 weken behandeling. Er kwamen geen nieuwe 
veiligheidssignalen naar voren. 

• De benefit/risk balans is negatief. De Rapporteurs vinden dat de werkzaamheid van 
Entyvio voor de behandeling van een pouchitis niet voldoende ondersteund wordt 
door de beschikbare data. In een major objection wordt gevraagd om meer 
statistische analyse en aanvullende data uit de literatuur met betrekking tot de 
klinische effecten van Entyvio op de pouchitis. Het College ondersteunt deze major 
objection, maar ziet deze graag meer gefocust op het bereiken van symptomatische 
remissie en mucosaal herstel, zowel voor de chronische als voor de recidiverende 
pouchitis. 
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Dit aangezien deze eindpunten als co-primaire eindpunten in de huidige richtlijn 
van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) rondom een pouchitis bij 
colitis ulcerosa staan beschreven. De klinische relevantie van de beschreven 
effecten dient te worden bediscussieerd. 

• De Rapporteurs vragen daarnaast om een herziening van de indicatie, rekening 
houdend met de setting van het onderzoek en de kenmerken van de 
studiepopulatie. Deze major objection wordt door het College ondersteund. 

 
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 
 
Conclusie 
Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. De werkzaamheid en 
klinische relevantie dienen beter aangetoond te worden en er is een major objection 
over de indicatie. 
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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 RoActemra 
 

Productnaam RoActemra 

Werkzaam 
bestanddeel 

tocilizumab 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

concentraat voor oplossing voor infusie: 20 mg/ml 

Indicatiegebied Infectieziekten 

ATC-code L04AC07 

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

RVG-nummer 101781 

Zaaknummer 899576 

 
Het betreft de 1e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding 
van de huidige goedgekeurde indicatie met: “Tocilizumab is indicated for the treatment 
of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in hospitalized adults who are receiving 
systemic corticosteroids and require supplemental oxygen or mechanical ventilation.” 
Voor de reeds goedgekeurde indicatie wordt verwezen naar de productinformatie. 
 
Kwaliteit en non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 

 
Klinische onderzoeken 
De indicatie-uitbreiding wordt onderbouwd met vier studies: 

• RECOVERY: gerandomiseerde, gecontroleerde, open-label platformstudie, waarbij 
tocilizumab met standard of care wordt vergeleken met standard of care alleen bij 
gehospitaliseerde patiënten met COVID-19. 

• COVACTA: gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase-III-studie, 
waarbij tocilizumab plus standard of care wordt vergeleken met placebo  plus 
standard of care bij gehospitaliseerde patiënten met ernstige COVID-19-
pneumonie. 

• EMPACTA: gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase-III-studie, 
waarbij tocilizumab plus standard of care wordt vergeleken met placebo plus 
standard of care bij gehospitaliseerde patiënten met COVID-19-pnuemonie. 

• REMDACTA: gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase-III-studie, 
waarbij tocilizumab plus remdesivir wordt vergeleken met placebo  plus remdesivir 
bij gehospitaliseerde patiënten met ernstige COID-19-pneumonie. 

Enkel de RECOVERY- en EMPACTA-studie behaalden hun primaire eindpunt. In de 
RECOVERY-studie was dit mortaliteit. In deze grote studie met ongeveer 4000 
patiënten is er een reductie van mortaliteit van 35% in de placebogroep naar 31% in 
de tocilizumabgroep. In de EMPACTA-studie, een kleinere studie, wordt het primaire 
eindpunt progressie naar ventilatie of overlijden, wel behaald, maar zijn er geen 
significante effecten op onder meer de mortaliteit te zien. 

• De Rapporteurs formuleren geen major objections en vinden de benefit/risk balans 
positief. Het College deelt deze mening niet. Twee van de vier ingediende studies 
hebben hun eindpunt niet behaald. In de grootste studie, de RECOVERY-studie, 
wordt ten aanzien van mortaliteit wel een absolute risicoreductie bereikt van 4%. 
Dit effect wordt echter niet teruggezien in de andere studies. Ook ten aanzien van 
secundaire eindpunten zijn de data inconsistent.  
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De firma wordt gevraagd te bediscussiëren waarom het effect niet consistent is. 
Verzocht wordt de werkzaamheid te relateren aan de ernst van de aandoening. 
Mogelijk dat het effect bij ernstig zieke patiënten groter is dan bij de mild 
aangedane groep, wat in dat geval in de indicatie terug moet komen. Ook wordt de 
firma gevraagd andere inmiddels beschikbare studies mee te nemen, waaronder de 
REMAP-CAP-studie. Van belang is de beoordeling in lijn te brengen met die van 
Olumiant en Kineret. 

• In één van de studies (de COVACTA-studie) worden meer ernstige bloedingen 
gezien bij het gebruik van tocilizumab. De Co-Rapporteur formuleert hierover een 
other concern en wenst aanvullende data te ontvangen, onder meer data over 
veiligheid uit de RECOVERY-studie. Het College ondersteunt dit, maar ziet een 
mogelijke relatie tussen ernstige bloedingen en de ernst van de aandoening in de 
COVACTA-studiepopulatie. 

 
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 
 
Conclusie 
Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. De benefit/risk balans is 
negatief. Een major objection resteert op het gebied van werkzaamheid. 
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Agendapunt 10.e Saphnelo 
 

Productnaam Saphnelo 

Werkzaam 
bestanddeel 

anifrolumab 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

concentraat voor oplossing voor infusie: 300 mg 

Indicatiegebied Auto-immuunziekten 

ATC-code Nog niet toegekend (19-01-2022: tussentijds gewijzigd in: 
L04AA51) 

Procedure Centrale procedure: 
Rapporteur = Finland, Co-Rapporteur = Italië  
PRAC-Rapporteur = Nederland 

RVG-nummer 127460 

Zaaknummer 838676 

 
Het betreft de 3e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: 
“Add-on therapy for the treatment of adult patients with moderate to severe, active 
autoantibody-positive systemic lupus erythematosus (SLE) despite standard therapy.”  
In de vorige ronde werd de volgende indicatie aangevraagd: “Add-on therapy for the 
treatment of adult patients with moderate to severe systemic lupus erythematosus 
(SLE) despite standard therapy (see section 5.1).” 
De 1e ronde van deze aanvraag is eerder besproken in de 971e Collegevergadering (d.d. 
4 februari 2021). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: “Het College is 
negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. De robuustheid en klinische relevantie van 
de data dienen te worden bediscussieerd en er zijn major objections op het gebied van 
kwaliteit en zwangerschap.” 
 
Kwaliteit en non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 

 
Klinische onderzoeken 
De Rapporteur stelt dat de major objection over de werkzaamheid niet is opgelost. Dit 
wordt door het College ondersteund. Er blijven vragen bestaan over de klinische 
relevantie en over het effect van missing data en vroege discontinueringen op de 
effectschatting. 
Eerder in de procedure is besloten een Ad Hoc Expert Group (AHEG) te consulteren 
gezien onduidelijkheden over wat als klinisch relevant behandeleffect bij SLE kan 
worden beschouwd. Aan de AHEG worden de volgende vragen voorgelegd: 

• Kijkend naar de studieresultaten van studie 04 en studie 05, zijn de data dan 
statistisch robuust en klinisch relevant in de algehele studiepopulatie?  

• Mocht bovenstaande niet gelden voor de gehele studiepopulatie, is dan een 
subgroep te formuleren waarbij wel werkzaamheid is vastgesteld? 

• Is het veiligheidsprofiel in de populatie waarin wel een klinisch relevant effect is 
vastgesteld acceptabel? 

 
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
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Conclusie 
Het College blijft negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Er resteert een major 
objection over de werkzaamheid en er volgt consultatie van een AHEG ter beoordeling 
van onder meer de robuustheid en klinische relevantie van de studieresultaten, al dan 
niet in een subgroep. 
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Agendapunt 10.f Tavneos 
 

Productnaam Tavneos 

Werkzaam 
bestanddeel 

avacopan 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

harde capsules: 10 mg 

Indicatiegebied Auto-immuunziekten 

ATC-code Nog niet toegekend 

Procedure Centrale procedure: 
Rapporteur = Spanje, Co-Rapporteur = Finland  
PRAC-Rapporteur = Nederland 

RVG-nummer 127465 

Zaaknummer 839269 

 
Het betreft de 3e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: 
“Tavneos is indicated for the treatment of adult patients with granulomatosis with 
polyangiitis (Wegener’s) (GPA) and microscopic polyangiitis (MPA).” 
De 2e ronde van deze aanvraag is eerder besproken in de 982e Collegevergadering (d.d. 
14 juli 2021). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: “Het College is 
negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Voor de combinatie avacopan/rituximab is 
de benefit/risk balans in principe positief, maar voor het toevoegen van avacopan aan 
azathioprine/mycofenolaat kan dit nog niet worden vastgesteld. Dit is een major 
objection. Ook over de indicatie resteert een major objection.” 
 
Kwaliteit en non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 

 
Klinische onderzoeken 

• Het College is het eens met de Rapporteur dat de benefit/risk balans van het 
rituximab-stratum positief is, zoals ook in de vorige ronde al is geconcludeerd. Het 
corticosteroïdsparende effect op korte termijn en de superioriteit in week 52 zijn 
robuuste en relevante resultaten. 

• Het College ondersteunt daarnaast de mening van de Rapporteur dat de 
werkzaamheidsresultaten na zowel 26 als 52 weken in het 
cyclofosfamide/azathioprine-stratum niet overtuigend zijn. Er lijkt geen aanvullend 
effect te zijn van toevoeging van avacopan aan azathioprine, wanneer dit 
vergeleken wordt met azathioprine alleen in de onderhoudsfase. Hierover wordt 
een major objection opgesteld. Dit wordt door het College ondersteund. 

• Non-inferioriteit in het cyclofosfamide/azathioprine-stratum zou kunnen worden 
geaccepteerd als er een duidelijk corticosteroïdsparend effect is, als er voordelen 
zijn qua bijwerkingenprofiel (Glucocorticoid Toxicity Index, bijwerkingen met 
betrekking tot glucocorticoïden) die niet worden overstemd door aanvullende 
hepatoxiciteit als gevolg van avacopan in aanvulling op cyclofosfamide. Avacopan is 
echter een CYP3A4-remmer. Van CYP3A4-remming is bekend dat het kan leiden tot 
een hogere corticosteroïdblootstelling. De hierover door de Rapporteur opgestelde 
major objection wordt door het College gesteund. Deze interactie speelt ook een rol 
in het rituximab-stratum, maar vanwege superioriteit na 52 weken in deze groep 
wordt dit anders gewogen. 
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Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 
 
Conclusie 
Het College blijft negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Voor de combinatie 
avacopan/rituximab is de benefit/risk balans positief, maar voor het toevoegen van 
avacopan aan azathioprine/mycofenolaat kan dit nog niet worden vastgesteld. 
Bovendien is een major objection geformuleerd over de eventuele gevolgen van 
CYP3A4-remming door avacopan op het corticosteroïdsparende effect.  
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Agendapunt 10.g  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 10.h  Forxiga en Edistride 
 

Productnamen Forxiga en Edistride 

Werkzaam 
bestanddeel 

dapagliflozine 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

filomhulde tabletten: 5 mg, 10 mg 

Indicatiegebied Endocrinologie 

ATC-code A10BK01 

Procedure Centrale procedure: 
Rapporteur = Spanje 

RVG-nummer 109233, 109234, 117675, 117676 

Zaaknummer 838106 

 
Het betreft de 2e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding 
van de huidige goedgekeurde indicatie: “Edistride/Forxiga is indicated in adults and 
children aged 10 years and above for the treatment of insufficiently controlled type 2 
diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise: 
- as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance. 
- in addition to other medicinal products for the treatment of type 2 diabetes. 
For study results with respect to combination of therapies, effects on glycaemic control 
and cardiovascular events and the populations studies, see sections 4.4, 4.5 and 5.1.” 
Toe te voegen tekst is onderstreept. 
De 1e ronde van deze variatie is eerder besproken in de 976e Collegevergadering (d.d. 
14 april 2021). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: “Het College is 
negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. De huidige beschikbare data bieden 
onvoldoende onderbouwing voor de aangevraagde indicatie-uitbreiding. Hierover is 
een major objection geformuleerd. Om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheid en 
veiligheid zijn leeftijdsspecifieke subgroepanalyses vereist. Tevens moet worden 
bediscussieerd wat de relevantie is van het in de dierstudies waargenomen effect op 
de nieren van jonge ratten.” 
 
Kwaliteit en non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 

 
Klinische onderzoeken 
De firma heeft geen nieuwe data aangeleverd ter verklaring van het kunnen 
extrapoleren van data van volwassen naar kinderen, maar stelt dat een 
farmacokinetiek (PK)-bridge gemaakt kan worden, waardoor de werkzaamheidsdata 
van volwassenen ook toe te passen zijn op kinderen. De Rapporteur is het hiermee 
eens en concludeert dat de benefit/risk balans nu positief is. Volgens het College is de 
blooststelling bij kinderen inderdaad gelijk aan die bij volwassenen en is extrapolatie 
dus mogelijk. Over de werkzaamheid zijn er geen twijfels meer, maar wel ten aanzien 
van de veiligheid. Het betreft hier een bijzondere populatie kinderen, met veelal 
ernstig overgewicht, fors insulinegebruik en mogelijk een afwijkend veiligheidsprofiel. 
Data over het bijwerkingenprofiel zijn zeer beperkt. Het College vraagt de firma dit te 
bediscussiëren (ketoacidose bij insulinegebruik, urineweginfecties, gewichtstoename, 
nierschade).  
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Post-autorisatie dienen de veiligheidsdata van een nog lopende gerandomiseerde 
placebogecontroleerde studie meer duidelijkheid te geven over de 
langetermijnveiligheid. Dit dient in het Risk Management Plan (RMP) te worden 
opgenomen. 

 
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 benefit/risk balans is 
positief. Een PK-bridge tussen kinderen en volwassen kan worden gemaakt en de 
werkzaamheid bij 10- tot 18-jarigen is voldoende aangetoond. Wel dienen post-
autorisatie veiligheidsdata van een nog lopende gerandomiseerde 
placebogecontroleerde studie te worden aangeleverd om meer zicht te krijgen op het 
bijwerkingenprofiel van kinderen. 
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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 
 
 
Agendapunt 12.a CHMP - agenda 11-14 oktober 2021 

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

 
  
Agendapunt 12.b CMDh - agenda 12-14 oktober 2021 

Het College heeft kennisgenomen van de agenda 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 de 
agenda op de website van de CMDh. 

 
 
Agendapunt 12.c PRAC - verslag 27-30 september 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 de PRAC. 

 
 
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 
 Er zijn geen overige zaken geagendeerd.  
 
 
Agendapunt 13.8 Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter informatie 

Er zijn geen agenda’s of verslagen geagendeerd. 
 
 

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

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng.  
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Prof. dr. F.G.M. Russel (telefonisch) 
Dr. G.S. Sonke (telefonisch) 
 
 
Auteur verslag  
Mevr. L.C.A. Albers, Het Notuleercentrum 
 


