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Vastgesteld d.d. Openbaar verslag van de 989e vergadering van het  
23 december 2021 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen,  

donderdag 21 oktober 2021 te Utrecht  
 

 
 
 

DATUM AANPASSING VERSIE 

16-02-2022 Eerste versie openbaar verslag 1 

13-04-2022 Aanpassing betreft de agendapunten: 4, 7.a, 10.a, 10.c, 10.d, 10.i en 
12.a. 
Voor de volgende agendapunten is nog geen definitief besluit 
genomen: 4, 7.d, 7.e, 10.b, 10.e, 10.f, 10.g, 10.h, 10.j, 10.k, 10.l, 10.m, 
10.n, 10.o en 12.a. 
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1 Opening 
  
2 Belangenconflicten 
  
3 Vaststellen agenda 
  
4 Mededelingen, Actuele zaken, Tour de table, Persberichten 
  
5 Collegeverslagen  
5.a Conceptverslag 985e Collegevergadering d.d. 26 augustus 2021 
5.b Conceptverslag 986e Collegevergadering d.d. 8 september 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  Acetylsalicylzuur ratiopharm  

acetylsalicylzuur 
Pijn 

7.b Consultatie voor een aanvraag van een medisch hulpmiddel dat een 
geneesmiddelcomponent bevat via de nationale procedure. 

7.c Agendapunt vervallen 
7.d Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met Justicia adhatoda 

Echinacea purpurea, en Eleutheracoccus senticosus als werkzame bestanddelen en ATC 
code R05, waarmee deze vallen onder de klasse cough and cold preparations. Deze 
aanvraag verloopt via de decentrale procedure. 
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7.e Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met Senna folium poeder als 
werkzaam bestanddeel en ATC code A06AB06, waarmee deze valt onder de klasse 
drugs for constipation. Deze aanvraag verloopt via de decentrale procedure. 

  
8 Bezwaarschriften 
  
9 Beleidszaken, inclusief richtsnoeren (note for guidance) 
  
10 Productgebonden zaken waarvoor NL=concerned of NL=CMS 
10.a Beovu 

brolucizumab 
Oogheelkunde 

10.b Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met exenatide 
als werkzaam bestanddeel en ATC code A10BJ01, waarmee deze valt onder de klasse 
ocular vascular disorder agents. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

10.c Cabometyx 
cabozantinib 
Oncologie 

10.d Delstrigo en Pifeltro 
doravirine (Pifeltro), doravirine lamivudine en tenofovir disoproxil (Delstrigo) 
Infectieziekten 

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

10.f Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met elvitegravir, 
cobicistat, emtricitabine, en tenofovir als werkzame bestanddelen en ATC code 
J05AR18, waarmee deze vallen onder de klasse direct acting antivirals.  Deze variatie 
verloopt via centrale procedure. 

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

 

10.h Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met 
canakinumab als werkzaam bestanddeel en ATC code L04AC08, waarmee deze valt 
onder de klasse immunosuppressants. Deze variatie verloopt via de centrale 
procedure. 

10.i Kimmtrak 
tebentafusp 
Oncologie 

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

10.k Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met mitapivat als werkzaam 
bestanddeel en ATC code B06, waarmee deze valt onder de klasse other hematological 
agents. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

10.l Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met ranibizumab als 
werkzaam bestanddeel en ATC code S01LA04, waarmee deze valt onder de klasse 
ocular vascular disorder agents. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

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

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

10.o Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met 
axicabtagene ciloleucel als werkzaam bestanddeel en ATC code L01XX70, waarmee 
deze valt onder de klasse other antineoplastic agents. 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 11-14 oktober 2021 
12.b CMDh – verslag 12-13 oktober 2021 
12.c PRAC – agenda 25-28 oktober 2021 
12.d COMP-verslag 5-7 oktober 2021 
  
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 21 oktober 2021 
  
13.4 Overzicht perscontacten 
  
13.5 Wetenschappelijke adviezen 
  
13.6 Pediatrische onderzoeksplannen 
  
13.7 Overige zaken 
13.7.a Collegevergaderingen 2022 
13.7.b Roulatieschema College 2022 
13.7.c Verslag Raad van Advies 21-28 juni 2021 
13.7.d Notulen Commissie Wetenschap 26 augustus 2021 
13.7.e Regulatory science maandbericht augustus 2021 
13.7.f Regulatory science maandbericht september 2021 
  
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 989e 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 dhr. Korevaar, lid van het Jong College. 

 
 
Agendapunt 2 Belangenconflicten 

Er zijn geen meldingen van belangenconflicten.  
 
 
Agendapunt 3 Vaststellen agenda 

De agendavolgorde is gewijzigd. Na de agendapunten 1 t/m 4 volgt agendapunt 12. 
Hierna volgen de agendapunten 10.d, 10.f, 10.e, 10.i, 10.n, 10.c, 10.o, 7.d en 7.e. 
De agenda wordt voortgezet met agendapunten 10.g, 10.k, 10.m, 7.b, 10.a, 10.h, 10.j, 
10.b, 7.a, 7.c, 10.l 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 Nieuwkoop is verhinderd. 
 
Aankondiging Strategie-ochtend 25 november 
Op 25 november vindt de Strategie-ochtend van het College plaats. Hier zal o.a. 
worden gesproken over de hoge werkdruk in het aCBG, financiën en hieruit 
voortvloeiende noodzaak voor prioriteren. 
 
COVID-19 – ontwikkelingen op het gebied van behandelingen en vaccins  

   Informatie vertrouwelijk tot definitief besluit is weggelaten. 
 
Vaccins 
Lopende aanvraag voor boosterprik Spikevax (Moderna-vaccin) - Recent is de 
boosterprik voor Comirnaty (BioNTech/Pfizer-vaccin) goedgekeurd. Inmiddels is ook de 
boosterprik voor Spikevax aangevraagd. De boosterdosering is een halve dosering van 
de primaire dosering. Aangezien dit uit dezelfde flacons wordt opgetrokken als de 
initiële prikken moet worden gewaakt voor doseringsfouten. Hiertoe zijn een aantal 
teksten in de bijsluiter voor arts en apotheker (SmPC) opgenomen. De boosterdosering 
wordt onderbouwd met de resultaten van een fase II studie waarvan de resultaten 
wijzen op een goede boosterrespons. Na de boosterprik nemen de antilichamen tegen 
de beta-, gamma- en deltavarianten significant toe. Verder bevat de voorgestelde 
SmPC tekst een tekst over interchangeability tussen coronavaccins. Dit is inmiddels 
achterhaald, aangezien er inmiddels data zijn die uitwijzen dat een heterogene 
vaccinatiestrategie (tweede prik of boosterprik met een ander coronavaccin) ook leidt 
tot voldoende bescherming. Voorts zijn er geen nieuwe veiligheidssignalen aan het 
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licht gekomen. Na de primaire vaccinatie met Spikevax zijn er zeldzame gevallen van 
anafylaxie, myocarditis en pericarditis gemeld. Het risico op deze zeer zeldzame 
bijwerkingen na een boosterprik kan op basis van de huidige beschikbare data nog niet 
worden vastgesteld. Dit wordt vermeld in rubriek 4.4 (bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik) van de SmPC. 
Lopende interactieve beoordeling Novavax – Dit is een recombinant eiwit-vaccin 
waarvoor Nederland Rapporteur is. Inmiddels is het klinische datapakket beoordeeld. 
Dit bestaat o.a. uit de resultaten van twee grote, geblindeerde placebogecontroleerde 
klinische studies waarin de effectiviteit van dit vaccin is aangetoond. Beide studies 
wijzen op een ongeveer 90% bescherming tegen milde, matige en ernstige, PCR-
bevestigde COVID-19 infectie. De effectiviteit is consistent tussen de oudere en de 
jongere leeftijdsgroepen. Er is ook een fase II studie uitgevoerd in Zuid-Afrika, waarvan 
de resultaten wijzen op een bescherming van ongeveer 50%. Dit is niet in lijn met de 
eerdergenoemde resultaten van de fase III studies. Volgens de firma komt dit 
waarschijnlijk doordat het merendeel van de COVID-infecties in de fase II studie werd 
veroorzaakt door de beta-variant. Dit is waarschijnlijk geen afdoende verklaring, 
aangezien het vaccin ook bij de Wuhan variant minder immunogeen blijkt te zijn in 
deze populatie. Verder waren er in de fase II studie ook HIV patiënten geïncludeerd. Bij 
deze patiënten werd geen effectiviteit gezien en dit is zorgelijk.  
De veiligheidsdatabase is groot. De reactogeniciteit (lokaal en systemisch) lijkt minder 
groot te zijn dan bij de mRNA vaccins. Wel neemt de reactogeniciteit in frequentie en 
ernst toe na toediening van de tweede prik. Verder zijn er signalen in een studie voor 
een mogelijk verhoogd risico op inflammatoire en immuungerelateerde bijwerkingen. 
Hierbij wordt opgemerkt dat er aanwijzingen zijn dat de personen in één van de 
studies wisten of ze een placeboprik of het vaccin toegediend hadden gekregen. In de 
placebogroep werd namelijk meer gevraagd om deblindering (en toediening van het 
echte vaccin) dan in de groep die het vaccin toegediend had gekregen. Dit is 
opmerkelijk en hier moet opheldering over komen. Mogelijk is dit ook de reden dat er 
meer meldingen zijn van de eerdergenoemde inflammatoire en immuungerelateerde 
bijwerkingen. Verder lijkt er bij ouderen sprake te zijn van een verhoogd risico op 
ernstige hypertensie na vaccinatie. Ook dit moet verder worden uitgezocht. Deze 
zaken zijn echter niet dusdanig zwaarwegend dat ze een mogelijke goedkeuring in de 
weg staan.  
Geconcludeerd wordt dat er in de beoordeling van de klinische data geen major 
objections zijn. Vanuit klinisch perspectief is de benefit/risk balans positief. 
Opgemerkt wordt dat de beschikbare klinische data voldoende comprehensive zijn 
voor een full-approval. De mate van bewijsvoering voldoet ruimschoots aan de eisen.  
 
Post-marketing signalen COVID-19 vaccins 
mRNA vaccins - Pfizer/BioNTech (Comirnaty) & Moderna (Spikevax) - Onlangs deelde 
Zweden de preliminaire resultaten van een cohortstudie met de Nordic Registries. In 
deze studie zijn gevaccineerde personen op een aantal punten vergeleken met niet-
gevaccineerde personen. Kijkend naar de overall populatie (alle leeftijden) dan wordt 
Comirnaty niet geassocieerd met een toegenomen risico op cardiovasculaire 
bijwerkingen. Bij mannen in de leeftijd van 18-39 en jongens in de leeftijd van 12 tot 
17 jaar wordt echter wel een verhoogd risico op myocarditis en pericarditis gezien. 
Voor Spikevax ligt het risico nog iets hoger. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat 
deze schattingen zijn gebaseerd op relatief kleine aantallen, waardoor het 
betrouwbaarheidsinterval vrij breed is. Deze bevindingen vormden voor Denemarken 
en Finland aanleiding om de vaccinatie van jongeren <18 jaar met Spikevax on hold te 
zetten. De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) heeft de procedure 
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voor dit signaal (die eerder leidde tot een SmPC – update) heropend om de nieuwe 
gegevens te beoordelen. Dit wordt besproken in de komende PRAC – vergadering.  
Verder is er voor Comirnaty een signaal voor Multisystem inflammatory syndrome 
(MIS). Op dit moment wijzen Europese cases nog niet op een causaal verband, en een 
aanpassing van de bijsluiter voor arts en apotheker (SmPC) wordt op dit moment niet 
nodig geacht.  
Tot slot is er een signaal dat van toepassing is op alle coronavaccins. Het gaat om flare-
ups van een auto-immuunaandoening na vaccinatie. Gelet op de complexiteit van dit 
signaal is nog niet duidelijk of hiervoor een formele signaalprocedure zal worden 
gestart. Opgemerkt wordt dat dit een plausibel signaal is; het laat zien dat het 
immuunsysteem reageert op de vaccinatie.  
 
Update Europese ontwikkelingen 
In een recente bijeenkomst van de Heads of Medicine Agencies in Europa (HMA) is 
gesproken over de toegenomen druk op de capaciteit in het Europese netwerk. Het 
punt is nu bereikt dat niet aan alle procedures Rapporteurs kunnen worden 
toegewezen. De consequentie hiervan is dat er wachtrijen ontstaan voor centrale 
procedures en dat is onwenselijk. De EMA heeft de lidstaten gevraagd een update te 
geven van de nationale situatie. De evaluatie hiervan loopt momenteel. Verder 
worden er workshops georganiseerd waarin lessons learned worden gepresenteerd.   
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
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Agendapunt 5 Collegeverslagen 
 
 

Agendapunt 5.a Conceptverslag 985e Collegevergadering d.d. 26 augustus 2021 
Er is een aantal wijzigingen voorgesteld. Met inachtneming van deze opmerkingen 
wordt het verslag goedgekeurd. 
 

 
Agendapunt 5.b Conceptverslag 986e Collegevergadering d.d. 8 september 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.  
 
 
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 Acetylsalicylzuur ratiopharm    
 

Productnaam Acetylsalicylzuur ratiopharm  

Werkzaam 
bestanddeel 

acetylsalicylzuur 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

tabletten: 500mg 

Indicatiegebied Pijn 

ATC-code N02BA01 

Procedure Decentrale procedure: 
RMS = Nederland 

RVG-nummer 126642 

Zaaknummer 799855 

 
Het betreft de 3e ronde van een aanvraag via de decentrale procedure voor de 
indicatie: “Symptomatic treatment for fever and/or mild to moderate pain.  
<Product name> 500 mg tablets is indicated in adults and adolescents from 12 years of 
age.” 
Deze aanvraag heeft als wettelijke basis 10a (Well-Established Use, WEU); de firma 
dient geen eigen (non-)klinische studies in, maar onderbouwt de werkzaamheid en 
veiligheid op basis van literatuurgegevens. 
 
Kwaliteit 
De firma opteert voor een ‘continuous manufacturing process’. Eerder in de procedure 
zijn over dit proces drie major objections geformuleerd. Deze zijn tot op heden 
onvoldoende opgelost.  
 
Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
De werkzaamheid en veiligheid worden onderbouwd met literatuur, maar er zijn geen 
data overlegd op basis waarvan kan worden gebridged tussen het onderhavige 
geneesmiddel en de producten in de literatuur. Hierover is eerder in de procedure al 
een major objection geformuleerd. Deze is nog niet opgelost.  
 
 
Conclusie 
Het college is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Major objections resteren op 
gebied van kwaliteit en over de bridging naar de producten in de literatuur. Elk van 
deze major objections vormt een weigeringsgrond indien deze niet worden opgelost 
voor afronding van de procedure. 
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Agendapunt 7.b Op grond van commerciële overwegingen blijft dit agendapunt vertrouwelijk. 
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Agendapunt 7.d Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 7.e Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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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  Beovu    
 

Productnaam Beovu 

Werkzaam 
bestanddeel 

brolucizumab 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

oplossing voor injectie in voorgevulde spuit: 120 mg/ml 
oplossing voor injectie: 120 mg/ml 

Indicatiegebied Oogheelkunde 

ATC-code S01LA06 

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

RVG-nummer 124542 

Zaaknummer 898729 

 
Het betreft de 1e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding 
van de huidige goedgekeurde indicatie: “Beovu is indicated in adults for the treatment 
of 

• neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD) (see section5.1), 

• visual impairment due to diabetic macular oedema (DME) (see section5.1).” 
Toe te voegen tekst is onderstreept.  
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
De indicatie-uitbreiding wordt onderbouwd met twee fase III studies van vergelijkbare 
opzet. Het zijn gerandomiseerde, dubbelblinde gecontroleerde studies. In de studies 
wordt de werkzaamheid en veiligheid van brolucizumab vergeleken met die van 
aflibercept. De studies zijn uitgevoerd bij patiënten met gezichtsverlies door Diabetic 
Macular Edema (DME). Het primaire eindpunt is de gemiddelde verandering in Best 
Corrected Visual Acuity (BCVA) over een periode van 52 weken, met een non-
inferioriteitsmarge van 4 letters. 
Op basis van de studieresultaten is het College het met de Rapporteurs eens dat 
sprake is van een positieve benefit/risk balans bij de voorgestelde indicatie.  
Het College is het ook eens met de geformuleerde other concerns. Deze betreffen o.a. 
de langere termijn werkzaamheidsdata, het doseringsregime, de type I diabetes 
subpopulatie, de niet-behandelnaïeve patiënten en de DRSS analyse. Vanuit 
veiligheidsoogpunt zijn de bijwerkingen retinale vasculitis en retinale vasculaire 
occlusies punten van aandacht. Deze bijwerkingen worden namelijk niet gezien bij 
andere anti-VEGF therapieën. 
Tot slot is de gekozen non-inferioriteitsmarge van vier letters niet gangbaar. Het 
College steunt de other concern waarin de firma wordt verzocht deze non-
inferioriteitsmarge beter te rechtvaardigen. In de European Public Assessment Report 
(EPAR) dient te worden opgenomen dat de voorgestelde non-inferioriteitsmarge van 4 
letters niet acceptabel is, maar dat dit overruled wordt door de bevindingen in de 
studies, aangezien de ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval valt binnen de 
conventionele marge van 3 letters.  
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Conclusie 
Het College is positief ten aanzien van deze indicatie voor dit geneesmiddel. De 
benefit/risk balans is positief.  
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Agendapunt 10.b  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 10.c  Cabometyx 
 

Productnaam Cabometyx 

Werkzaam 
bestanddeel 

cabozantinib 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

filmomhulde tabletten: 20 mg, 40 mg en 60 mg, 

Indicatiegebied Oncologie  

ATC-code L01EX07 

Procedure Centrale procedure: 
Rapporteur = Noorwegen 
PRAC-Rapporteur = Nederland 

RVG-nummer 118739, 118740, 118741 

Zaaknummer 898764 

 
Het betreft de 1e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding 
van de huidige goedgekeurde indicatie met: “Differentiated thyroid carcinoma (DTC) - 
CABOMETYX is indicated as monotherapy for the treatment of adult and adolescent 
patients aged 12 years and older with locally advanced or metastatic differentiated 
thyroid carcinoma (DTC), refractory or not eligible to radioactive iodine (RAI) who have 
progressed during or after prior systemic therapy.” 
De huidige goedgekeurde indicaties zijn: “Renal cell carcinoma (RCC); Hepatocellular 
carcinoma (HCC)”. 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 een gerandomiseerde, gecontroleerde 
studie. Hierin is de werkzaamheid en veiligheid van cabozantinib vergeleken met 
placebo. De studie is uitgevoerd bij 300 patiënten in de leeftijd van 16 jaar en ouder 
die RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours) gedefinieerde 
ziekteprogressie vertoonden na een Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 
(VEGFR)-targeted therapie. De primaire eindpunten zijn Overall Response Rate (ORR) 
en Progression Free Survival (PFS). De studie werd als positief beschouwd wanneer één 
van deze eindpunten werd behaald. De resultaten wijzen op een klinisch relevante 
PFS-winst ten opzichte van placebo. 

• Het College is het met de Rapporteur eens dat het aangetoonde klinisch relevante 
voordeel in de studiepopulatie opweegt tegen de risico’s die gepaard gaan met de 
behandeling. Het College is het ook eens met de major objection die de Rapporteur 
formuleert over de indicatie. In de indicatie moet worden opgenomen welke 
voorafgaande behandeling (sorafenib en/of lenvatinib) patiënten moeten hebben 
gehad. Deze lijn is ook gehanteerd bij het vergelijkbare selpercatinib. 

• De benefit/risk balans voor adolescenten kan niet worden beoordeeld. De veiligheid 
bij deze groep is onvoldoende bediscussieerd en de extrapolatie vanuit 
volwassenen (op basis van farmacokinetiek [PK]) is onvoldoende onderbouwd. 
Hierbij wordt nog opgemerkt dat wanneer deze kwestie wordt opgelost (en er kan 
worden geëxtrapoleerd) de aangevraagde indicatie niet geschikt is voor 
adolescenten. Dit omdat er in de aangevraagde indicatie voorbehandelingen zijn 
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opgenomen welke niet geregistreerd zijn voor gebruik bij adolescenten. Besloten 
wordt dit voor te leggen aan de firma.  

 
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. Voor 
volwassenen is de benefit/risk balans in principe positief, maar de voorbehandelingen 
moeten nog worden gespecificeerd in de indicatie. Voor adolescenten kan op dit 
moment geen benefit/risk balans worden opgemaakt. De extrapolatie vanuit 
volwassenen is onvoldoende onderbouwd.  
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Agendapunt 10.d  Delstrigo en Pifeltro 
 

Productnamen Delstrigo en Pifeltro 

Werkzame 
bestanddelen 

doravirine (Pifeltro) 
doravirine lamivudine en tenofovir disoproxil (Delstrigo) 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

filmomhulde tabletten: 100 mg/300 mg/245 mg 

Indicatiegebied Infectieziekten 

ATC-code J05AG06 en J05AR24 

Procedure Centrale procedure: 
Rapporteur = Zweden 

RVG-nummer 122170, 122171 

Zaaknummer 899567 

 
Het betreft de 1e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding 
van de huidige goedgekeurde indicatie van deze twee geneesmiddelen: “Pifeltro is 
indicated, in combination with other antiretroviral medicinal products, for the 
treatment of adults, adolescents and children weighing at least 35 kg infected with 
HIV-1 without past or present evidence of resistance to the NNRTI class (see sections 
4.4 and 5.1).”  
“Delstrigo is indicated for the treatment of adults, adolescents and children weighing at 
least 35 kg infected with HIV-1 without past or present evidence of resistance to the 
NNRTI class, lamivudine, or tenofovir (see sections 4.4 and 5.1).” 
Toe te voegen tekst is onderstreept.  
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
De indicatie-uitbreiding wordt onderbouwd met de resultaten van een lopende, open-
label fase I/II studie. Hierin worden de farmacokinetiek (PK), veiligheid en 
verdraagbaarheid van doravirine, en van de combinatie doravirine + lamivudine + 
tenofovir disoproxil onderzocht bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 12 tot 
<18 jaar met een lichaamsgewicht van minstens 35 kg en een HIV-1 infectie.  
De resultaten wijzen uit dat de PK bij adolescenten vergelijkbaar is met de PK bij 
volwassenen. De virologische data ondersteunen dit. 

• De Rapporteur wijst op de potentiële nier- en bottoxiciteit van tenofovir disoproxil 
en vindt dit een zorgelijk risico voor de beoogde jonge doelgroep. Daarom zou de  
indicatie volgens de Rapporteur de zin ‘with NRTI resistance or toxicities precluding 
the use of first line agents’ aan de indicatie van Delstrigo moeten worden 
toegevoegd. Dit is ook gedaan bij andere goedgekeurde tenofovir bevattende 
geneesmiddelen. Voor de Rapporteur is dit een major objection. Het College stelt 
een herbewoording van deze major objection voor, waaruit duidelijk wordt dat 
wanneer de firma de indicatie voor Delstrigo niet inperkt, moet worden 
aangetoond dat het gehalte aan tenofovir in Delstrigo geen negatieve invloed heeft 
op de botgroei. Verder is het College van mening dat het deel van de major 
objection, waarin de firma wordt verzocht te onderbouwen dat Delstrigo kan 
worden toegepast bij kinderen en adolescenten die toxiciteit ervaren van de 
eerstelijns behandelopties, moet worden verwijderd. Volgens het College is dit al 
voldoende aangetoond.  
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• De Rapporteur formuleert tevens een major objection over de indicatie. Daarin 
moet voor beide geneesmiddelen een leeftijdsondergrens van 12 jaar worden 
opgenomen, zoals bij vergelijkbare geneesmiddelen ook is gedaan. Het College 
steunt deze major objection.  

  
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 
 
Conclusie 
Het College is positief over de voorgestelde indicatie voor Pifeltro, op voorwaarde dat 
de leeftijdsondergrens van 12 jaar wordt opgenomen in de indicatie.  
Het College is negatief ten aanzien van de voorgestelde indicatie voor Delstrigo. Major 
objections resteren over de bewoording van deze indicatie.  
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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 10.i  Kimmtrak 
  

Productnaam Kimmtrak 

Werkzaam 
bestanddeel 

tebentafusp 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

concentraat voor oplossing voor infusie: 200 microgram/ml, 

Indicatiegebied Oncologie 

ATC-code Nog niet toegekend 

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

RVG-nummer --- 

Zaaknummer 898464 

 
Het betreft de 1e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: 
“KIMMTRAK is indicated as monotherapy for the treatment of HLA-A*02:01-positive 
adult patients with unresectable or metastatic uveal melanoma.” 
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
De aanvraag wordt onderbouwd met een fase I/II dose-finding studie bij HLA-A2 
positieve patiënten met gevorderd maligne melanoom, en een open-label, 
gerandomiseerde fase III studie. In de fase III studie zijn de werkzaamheid en veiligheid 
van tebentafusp vergeleken met die van een investigator’s choice behandeling. De 
studie is uitgevoerd bij HLA-A positieve patiënten met gemetastaseerd uveaal 
melanoom die niet eerder met een systemische behandeling waren behandeld. Overall 
Survival (OS) is het primaire eindpunt. Het secundaire eindpunt is Progression Free 
Survival (PFS). De resultaten wijzen op een OS winst van 5,7 maanden bij patiënten die 
waren behandeld met tebentafusp ten opzichte van de patiënten die waren behandeld 
met investigator’s choice. De PFS winst ten opzichte van investigator’s choice is 0,4 
maand. De toxiciteit van tebentafusp is substantieel maar hanteerbaar. 

• Het College is het met de Rapporteur eens dat de benefit/risk balans positief is. De 
OS-winst wordt als klinisch relevant beschouwd en weegt op tegen de substantiële 
toxiciteit.  

• De voorgestelde indicatie is lijn-onafhankelijk. Dit is in principe acceptabel, gelet op 
het werkingsmechanisme, de aangetoonde werkzaamheid in de eerste lijn, de 
veelbelovende resultaten van de fase I/II studie, en gezien het gebrek aan 
behandelopties voor deze patiënten. Niettemin dient de firma nog wel te 
bediscussiëren welke potentiële invloed voorafgaande antikankerbehandelingen 
kunnen hebben op de werkzaamheid van tebentafusp, wanneer laatstgenoemde 
wordt ingezet in de tweede en latere lijn. De firma wordt tevens gevraagd met een 
voorstel te komen om dit adequaat weer te geven in de bijsluiter voor arts en 
apotheker (SmPC). Deze zaken worden opgevoerd als other concern.  

• Opgemerkt wordt dat bij patiënten met verhoogde Lactaat Dehydrogenase (LDH) 
sprake is van een verminderde respons. Dit wordt vaker gezien bij 
immuuntherapieën.  
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Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 
 
Conclusie 
Het College is positief ten aanzien van dit geneesmiddel, op voorwaarde dat de 
openstaande other concerns voldoende worden beantwoord.  
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Agendapunt 10.j  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.k  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.l  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.m  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.n  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.o  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 11 Drug Regulatory Science / Wetenschappelijke zaken 
  Er zijn geen wetenschappelijk zaken geagendeerd. 
 
 
Agendapunt 12 Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter bespreking 

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

Agendapunt 12.a CHMP – verslag 11-14 oktober 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 verslag van de CHMP op de 
website van de CHMP. 

 
De bespreking van één onderwerp blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
I-Pique (bevacizumab) 
Dit onderwerp is eerder besproken in o.a. de 978e Collegevergadering (d.d. 12 mei 
2021). Het betreft een product dat is gebaseerd op Alymsys, waarvoor biosimilarity is 
aangetoond met referentiegeneesmiddel Avastin. Voor I-pique wordt echter geen 
biosimilarity geclaimd versus Avastin, aangezien de legale basis voor de aanvraag voor 
I-pique Well-Established Use (WEU) is. In de laatste Collegebespreking was het College 
positief. Aangegeven werd dat op basis van de overlegde literatuur de werkzaamheid 
en veiligheid van I-Pique bij de aangevraagde indicaties in principe voldoende zijn 
onderbouwd. 
Een meerderheid van de CHMP is echter van mening dat onvoldoende is aangetoond 
dat I-Pique vergelijkbaar is met de producten in de literatuur waarnaar verwezen 
wordt. Nederland tekent een divergente opinie aan, aangezien geen inhoudelijke 
reden wordt gezien om deze aanvraag te weigeren.  
 

   
Agendapunt 12.b CMDh – verslag 12-13 oktober 2021 

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

 
 
Agendapunt 12.c PRAC – agenda 25-28 oktober 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. 

 
 
Agendapunt 12.d COMP-verslag 5-7 oktober 2021 

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

 
 

Agendapunt 13 Zaken ter informatie 
 
 
Agendapunt 13.1 Zaken door voorzitter afgehandeld 

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

Agendapunt 13.2 Actiepuntenlijst 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 

Agendapunt 13.3 Overzicht bezwaar- en beroepszaken en Wob verzoeken 
 
 
Agendapunt 13.3.a Juridisch overzicht 21 oktober 2021 

Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
 

Agendapunt 13.4 Overzicht perscontacten 
  Er is geen overzicht geagendeerd.  
 

 
Agendapunt 13.5 Wetenschappelijke adviezen 

Zevenentwintig adviezen zijn zonder aanvullende opmerkingen ter kennisgeving 
aangenomen. 
 
 

Agendapunt 13.6 Pediatrische onderzoeksplannen 
  Er zijn geen onderzoeksplannen geagendeerd.  
 
 
Agendapunt 13.7 Overige zaken 
 
 
Agendapunt 13.7.a Collegevergaderingen 2022 
  Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
 
Agendapunt 13.7.b Roulatieschema College 2022 
  Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
 
Agendapunt 13.7.c Verslag Raad van Advies 21-28 juni 2021 
  Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 
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Agendapunt 13.7.d Notulen Commissie Wetenschap 26 augustus 2021 
  Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 
 
 
Agendapunt 13.7.e Regulatory science maandbericht augustus 2021 
  Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 
 
 
Agendapunt 13.7.f  Regulatory science maandbericht september 2021 
  Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 
 
 
Agendapunt 13.8 Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter informatie 

Er zijn geen agenda’s of verslagen geagendeerd.  
 
 

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

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng.  
 
 

Actiepuntenlijst 
Er zijn geen actiepunten voortgekomen uit deze vergadering. 
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