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Vastgesteld d.d. Openbaar verslag van de 991e vergadering van het  
6 januari 2022 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen,  

donderdag 25 november 2021 te Utrecht  
 

 
 
 

DATUM AANPASSING VERSIE 

21-02-2022 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 987e Collegevergadering d.d. 23 september 2021 
5.b Conceptverslag 988e Collegevergadering d.d. 6 oktober 2021 
5.c Conceptverslag indicatie-uitbreiding Comirnaty (BioNTech/Pfizer-vaccin) d.d. 19 

november 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 vandetanib 

als werkzaam bestanddeel en ATC code L01XE12, waarmee deze valt onder de klasse 
other antineoplastic agents. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

7.b Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met clotrimazol  als 
werkzaam bestanddeel en ATC code G01AF02, waarmee deze valt onder de klasse 
antiinfectives and antiseptics, excl. combinations with corticosteroids. Deze aanvraag 
verloopt via de nationale procedure. 

7.c Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met gefapixant als werkzaam 
bestanddeel waarvoor nog geen ATC code is toegekend. Deze variatie verloopt via de 
centrale procedure. 

7.d Discussie over producten met humaan normaal immunoglobuline als werkzaam 
bestanddeel en ATC codes J06BA01, J06BB04, J06BB01, J06BB02 en J06BB03, waarmee 
deze vallen onder de klasse immunogloblins. Deze variatie verloopt via de nationale 
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procedure. 
7.e Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met lonafarnib als werkzaam 

bestanddeel waarvoor nog geen ATC code is toegekend. Deze variatie verloopt via de 
centrale procedure. 

7.f Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met relatlimab en nivolumab 
als werkzame bestanddelen en ATC code L01XY, waarmee deze vallen onder de klasse 
other antineoplastic agents. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

7.g Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met aprotinine, 
factor XIII, humaan fibrinogeen, humaan thrombine en calciumchloride  als werkzame 
bestanddelen en ATC code B02BC30, waarmee deze valen onder de klasse vitamin k 
and other hemostatics. Deze variatie verloopt via de nationale procedure. 

7.h Amice 
amisulpride 
Psychiatrie 

7.i Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met lenacapavir als 
werkzaam bestanddeel en ATC code J05AX31, waarmee deze valt onder de klasse 
direct acting antivirals. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

7.j Loperamide  
loperamide  
Gastro-intestinaal 

7.k Megapar codeïne  
paracetamol, codeïne, coffeïne 
Pijn 

7.l Megapar Plus  
paracetamol, codeïne, coffeïne 
Pijn 

7.m Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met fenylefrine als werkzaam 
bestanddeel en ATC code S01FB01, waarmee deze valt onder de klasse mydriatics and 
cycloplegics. Deze aanvraag verloopt via de decentrale procedure. 

  
8 Bezwaarschriften 
  
9 Beleidszaken, inclusief richtsnoeren (note for guidance) 
9.a Voorstel aanscherping lakbeleid 
  
10 Productgebonden zaken waarvoor NL=concerned of NL=CMS 
10.a Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met autologous 

T cells genetically modified using a lentiviral vector encoding an anti CD19 CAR als 
werkzaam bestanddeel en ATC code  L01XX71, waarmee deze valt onder de klasse 
other antineoplastic agents.  Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

10.b Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met octreotide als werkzaam 
bestanddeel en ATC code H01CB02, waarmee deze valt onder de klasse hypothalamic 
hormones.  Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

10.c Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met foslevodopa en 
foscarbidopa als werkzame bestanddelen en ATC code N04BA, waarmee deze vallen 
onder de klasse dopaminergic agents. Deze aanvraag verloopt via de wederzijdse 
erkenningsprocedure. 

10.d RoActemra 
tocilizumab 
Infectieziekten 
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10.e Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met efgartigimod alfa als 
werkzaam bestanddeel waarvoor nog geen ATC code is toegekend.  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 8-11 november 2021 
12.b CMDh-verslag 9-11 november 2021 
12.c PRAC-agenda 29 november – 2 december 2021 
12.d COMP-verslag 3-5 november 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 25 november 2021 
  
13.4 Overzicht perscontacten 
  
13.5 Wetenschappelijke adviezen 
  
13.6 Pediatrische onderzoeksplannen 
  
13.7 Overige zaken 
13.7.a Notulen Commissie Wetenschap d.d. 21 okt. 2021 / Regulatory Science maandbericht 

oktober 2021 
13.7.b ICH 30th anniversary publication 
  
13.8 Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter informatie 
13.8.a CAT-verslag 3-5 november 2021 
  
14 Rondvraag 
  
15 Sluiting 
  
Bijlage Bijlage 1 - Verslag ingelaste bespreking indicatie-uitbreiding Comirnaty d.d. 19 

november 2021 
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Agendapunt 1 Opening 
De voorzitter opent de 991e 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. De Kanter en mevr. Plasmeijer, 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 volgt agendapunt 12. Hierna volgen agendapunten 10.d , 
11.b, 10.a, 7.a, 7.f, 7.c, 7.d en 7g. De agenda wordt voortgezet met agendapunten 
11.a, 10.c, 10.e, 7.e, 10.b, 7.b, 7.j, 7.i, 7.k, 7.l, 7.m, 7.h, 9 en 5. Daarna 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 

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.  

 
   Afmeldingen 
   Collegelid Nurmohamed is afwezig. 

 
HMA bijeenkomst 
Op 23 en 24 november was er een bijeenkomst van de Heads of Medicines Agencies 
(HMA). Daar zijn zowel inhoudelijke als bestuurlijke onderwerpen aan bod gekomen.  
Opnieuw is gesproken over de beoogde mandaatuitbreiding van het Europees 
Geneesmiddelenagentschap (EMA). Dit houdt in dat het EMA in geval van 
gezondheidscrises, zoals de huidige COVID 19 pandemie, een verdergaand mandaat 
krijgt dan nu het geval is. De nieuwe wetgeving hieromtrent wordt vroeg in 2022 
verwacht. EMA krijgt o.a. bevoegdheden op gebied van monitoring en mitigatie van 
medicijntekorten.  
Verder wordt de geneesmiddelenwetgeving herzien. Het idee is dat er eind 2022 een 
voorstel ligt. Op dit moment worden er concept papers opgesteld, waarbij het CBG 
specifiek betrokken is bij drie onderwerpen. Hierover worden ook publieke 
consultaties gehouden. 
Het derde onderwerp waarover terugkoppeling wordt gegeven betreft de EMA fee 
regulation. Dit is een belangrijk onderwerp om te komen tot  duurzame financiering 
van de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de NCA’s. 
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Coronavaccin Pfizer goedgekeurd voor kinderen vanaf 5 jaar 
Het coronavaccin van BioNTech/Pfizer (Comirnaty) heeft vandaag een positieve 
beoordeling gekregen voor gebruik bij kinderen vanaf 5 jaar. Eerder werd dit vaccin al 
onder voorwaarden goedgekeurd voor mensen vanaf 12 jaar. Het advies komt van het 
CHMP, het geneesmiddelenbeoordelingscomité van het Europees 
geneesmiddelenagentschap EMA. Het CBG zit namens Nederland in dit 
beoordelingscomité. 
Dit onderwerp is op 19 november door het College bediscussieerd. Het verslag van 
deze bespreking is als annex aan dit verslag toegevoegd. Het College gaf o.a. aan dat 
hoogrisico patiënten uit deze leeftijdsgroep hoogstwaarschijnlijk het meest baat 
hebben bij dit vaccin. Dit is ook als zodanig gesteld in de weging van de benefit/risk 
balans door de CHMP.  
 
Collegedag 2021: ‘Balans in roerige tijden’ 
Ruim 600 belangstellenden namen op 10 november actief deel aan de online CBG 
Collegedag. Onder leiding van dagvoorzitter Tom van 't Hek werd samen met sprekers 
uit het medische, farmaceutische en bestuurlijke veld teruggeblikt op een 
veelbewogen anderhalf jaar én werd er vooruitgekeken. 
Het College bedankt eenieder die betrokken was bij de organisatie van dit evenement. 
Verder wordt opgemerkt er veel nadruk lag op COVID-19, terwijl meer had kunnen 
worden ingezet op de lessons learned. 
 
COVID-19 – ontwikkelingen op het gebied van behandelingen en vaccins  
Informatie vertrouwelijk tot definitief besluit is weggelaten. 
Vaccins 
In de 989e College Collegevergadering (d.d. 21 oktober 2021) werd toegelicht dat de 
bevindingen (myocarditis/pericarditis) van een Scandinavische cohort-studie voor 
Denemarken en Finland aanleiding vormde om de vaccinatie van jongeren <18 jaar 
met Spikevax on hold te zetten, en dat de Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee (PRAC) de procedure voor dit signaal voor Pfizer/BioNTech (Comirnaty) & 
Moderna (Spikevax) heeft heropend om de nieuwe gegevens te beoordelen. 
Inmiddels zijn er meer studies beschikbaar gekomen, uitgevoerd in het Verenigd 
Koninkrijk, Spanje en Italië. Ook is door de firma een nieuwe cumulatieve review 
gedaan van de beschikbare literatuur. De data zijn verzameld en beoordeeld. De 
conclusie is data de data uit zowel de observationele studies als de updated 
cumulatieve review consistent zijn met de eerdere bevindingen uit de Verenigde 
Staten (VS) en Israël. De huidige informatie zoals opgenomen in de bijsluiter voor arts 
en apotheker (SmPC) is dus nog steeds van toepassing. Wel zijn er inmiddels meer data 
beschikbaar over de toepassing van deze vaccins bij kinderen en adolescenten. Op 
basis hiervan wordt voorgesteld de informatie in de SmPC wat meer te verfijnen.  
Verder wordt een overzicht gegeven van nieuwe veiligheidssignalen voor de mRNA 
vaccins. Het gaat hier om (zeldzame) gevallen van auto-immuun hepatitis, polymyalgia 
rheumatica en chronische urticaria. 
 
Vonnis kort geding Viruswaarheid 
Drie weken geleden stonden CBG en de Gezondheidsraad voor de rechter in een kort 
geding, aangespannen door Viruswaarheid. Doel van het kort geding was om de 
vaccinatiecampagne in Nederland te stoppen. Dit wilde Viruswaarheid samen met de 
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken bereiken, door de individuele leden van de 
commissie van de Gezondheidsraad én het CBG voor de rechter te dagen. De 
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Gezondheidsraad zou alle adviezen moeten intrekken en het CBG zou de 
handelsvergunningen voor de coronavaccins moeten intrekken of schorsen. 
Alle vorderingen zijn afgewezen. Dat is grotendeels gebeurd omdat de rechter vindt 
dat de klagers geen direct belang hebben. Ze komen in het kort geding niet op voor 
belangen, waarin zij rechtstreeks getroffen worden, oordeelde de rechtbank. Zij 
hebben geen belang bij toetsing van adviezen van de Gezondheidsraad waarop die 
besluiten of maatregelen van de regering mogelijk zijn gebaseerd en evenmin bij 
schorsing van de handelsvergunningen, die door de Europese Commissie zijn verleend. 
Daar komt bij dat een inhoudelijke toetsing van adviezen van de Gezondheidsraad en 
het CBG, waarin vele medische en/of ethische aspecten aan de orde komen, het 
beperkte bestek van een kortgedingprocedure ver te buiten gaat. In dat geval komt de 
rechtbank niet toe aan een inhoudelijke beoordeling. De rechter geeft in het vonnis 
aan dat individuele leden van de Gezondheidsraad niet persoonlijk kunnen worden 
aangesproken. Bij de vordering tegen het CBG schrijft de rechter dan áls er naar de 
inhoud gekeken zou zijn, de vordering afgewezen zou worden. Het CBG en de 
Nederlandse staat zijn namelijk niet bevoegd om de vergunning in te trekken. Dat kan 
alleen de Europese Commissie. 
 

 
Agendapunt 5 Collegeverslagen 

 
 

Agendapunt 5.a Conceptverslag 987e Collegevergadering d.d. 23 september 2021 
Er is een aantal wijzigingen voorgesteld. Met inachtneming van deze opmerkingen 
wordt het verslag goedgekeurd. 
 

 
Agendapunt 5.b Conceptverslag 988e Collegevergadering d.d. 6 oktober 2021 

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

 
 
Agendapunt 5.c Conceptverslag indicatie-uitbreiding Comirnaty (BioNTech/Pfizer-vaccin) d.d. 19 

november 2021 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen. Dit verslag is ook als annex toegevoegd aan dit 
verslag.  
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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 Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 

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

 
 

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

 
Agendapunt 7.d Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 7.e              Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 

 
 
Agendapunt 7.f  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 7.g  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 7.h  Amice           
 

Productnaam Amice 

Werkzaam 
bestanddeel 

amisulpride 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

filmomhulde tabletten: 100 mg en 400 mg 

Indicatiegebied Psychiatrie 

ATC-code N05AL05 

Procedure Nationale procedure 

RVG-nummer 127100, 127101 

Zaaknummer 822537, 822540 

 
Het betreft de 3e ronde van een aanvraag via de nationale procedure voor de indicatie: 
“Behandeling van schizofrenie bij volwassenen, inclusief patiënten met overwegend 
negatieve symptomen.” 
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 & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
Eerder in de procedure werd duidelijk dat er onvoldoende data was aangeleverd om te 
kunnen bridgen van de producten zoals beschreven in de aangeleverde literatuur naar 
Amice. Amice zou vergelijkbaar zijn met Solian, het product waar de aangeleverde 
literatuur met name over gaat. Het is echter niet evident dat het product in de 
literatuur daadwerkelijk Solian betreft, en zelfs wanneer dat het geval zou zijn, dan 
blijkt uit de aangeleverde dissolutiedata dat er een verschil is in oplosbaarheid tussen 
Amice en Solian. Over deze zaken werden major objections geformuleerd.  
In de zienswijzeprocedure bleef er een principieel verschil van inzicht bestaan over de 
de bridging. De firma heeft niet aannemelijk gemaakt dat de verschillen in 
dissolutiedata tussen Amice en Solian niet leiden tot farmacokinetische (PK) 
verschillen, noch een overzicht verstrekt welke andere formuleringen in de literatuur 
gebruikt zijn. 
De firma voerde op dat er ten onrechte de bio-equivalentie-vereisten voor generieken 
worden toegepast op deze WEU aanvraag, maar dit argument leidt niet tot een ander 
oordeel, waarbij ook wordt verwezen naar Europese richtlijnen. Ook bij een WEU 
aanvraag moet de bridging voldoende zijn en dat is hier (naar Europese maatstaven) 
niet het geval. Dit punt is niet opgelost, en indien dit zo blijft dan vormt dit een 
weigeringsgrond.  
 
 
Conclusie 
Het College besluit akkoord te gaan met het voornemen tot weigering van inschrijving 
op basis van eerdergenoemde weigeringsgronden. 
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Agendapunt 7.i  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 991e Collegevergadering | 25 november 2021 - pagina 11 
 

 

Agendapunt 7.j  Loperamide         
 

Productnaam Loperamide 

Werkzaam 
bestanddeel 

loperamide  

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

orodispersible tablets: 2 mg 

Indicatiegebied Gastro-intestinaal 

ATC-code A07DA03 

Procedure Decentrale procedure: 
RMS = Nederland 

RVG-nummer 126619, 126622 

Zaaknummer 799690 

 
Het betreft de 3e ronde van een aanvraag via de decentrale procedure voor de 
indicatie: “Symptomatic treatment of acute diarrhoea in adults and children aged 12 
years and over.” 
Dit is een hybride aanvraag met Imodium 2 mg, harde capsules als 
referentiegeneesmiddel.  
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
In lijn met de vereisten in het richtsnoer is voor het aantonen van therapeutische 
equivalentie voor locally applied, locally acting products een fasted bio-
equivalentiestudie en een fed bio-equivalentiestudie nodig. In het geval van 
loperamide, dat een hoge mate van absorptie kent, kan een fed studie worden 
gewaived. Dit op voorwaarde dat is aangetoond dat geen sprake is van een verschil in 
voedselinteractie tussen Loperamide en het referentiegeneesmiddel. Hieraan heeft de 
firma tot op heden niet voldaan. Indien dit niet voor het afronden van de procedure is 
opgelost dan vormt dit een weigeringsgrond.  
Inmiddels heeft ook een break out sessie plaatsgevonden. Deze heeft niet geleid tot 
nieuwe inzichten.  
 
 
Conclusie 
Het College besluit akkoord te gaan met het voornemen tot weigering van dit 
geneesmiddel.  
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Agendapunt 7.k Megapar codeïne    
 

Productnaam Megapar codeïne 

Werkzame 
bestanddelen 

paracetamol, codeïne, coffeïne 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

bruistabletten: 500 mg / 8 mg / 30 mg 

Indicatiegebied Pijn 

ATC-code N02BE51 

Procedure Decentrale procedure: 
RMS = Nederland 

RVG-nummer 123900, 123901, 123902 

Zaaknummer 687011 

 
Het betreft de 3e ronde van een aanvraag via de decentrale procedure voor de 
indicatie: “Paracetamol/Codeine/Caffeine is indicated in patients older than 12 years of 
age for  the treatment of acute moderate pain which is not considered to be relieved by 
other analgesics for moderate pain.” 
 
Kwaliteit 
De in-use stability studies voor de polypropyleentubes zijn niet acceptabel, waardoor 
geen in-use houdbaarheidstermijn kan worden toegekend. Hierover is eerder in de 
procedure een major objection geformuleerd. Tot op heden is deze niet opgelost. 
Indien deze major objection niet voor het afronden van de procedure is opgelost dan 
vormt dit een weigeringsgrond. 
 
Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
Er is onvoldoende aangetoond dat twee specifieke bestanddelen niet van invloed zijn 
absorptie van codeïne. Hierdoor wordt niet voldaan aan de criteria van het ICH M09 en 
kan geen biowaiver worden toegekend. Hierover is eerder in de procedure een major 
objection geformuleerd. Tot op heden is deze niet opgelost. Indien deze major 
objection niet voor het afronden van de procedure is opgelost dan vormt dit een 
weigeringsgrond. 
 
 
Conclusie 
Het College besluit akkoord te gaan met het voornemen tot weigering van dit 
geneesmiddel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 991e Collegevergadering | 25 november 2021 - pagina 13 
 

 

Agendapunt 7.l  Megapar Plus         
 

Productnaam Megapar Plus 

Werkzame 
bestanddelen 

paracetamol, codeïne, coffeïne 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

bruistabletten: 500 mg / 8 mg / 30 mg  

Indicatiegebied Pijn 

ATC-code N02AJ06 

Procedure Decentrale procedure: 
RMS = Nederland  

RVG-nummer 125418 

Zaaknummer 750729 

 
Het betreft de 3e ronde van een aanvraag via de decentrale procedure voor de 
indicatie: “Paracetamol/Codeine/Caffeine is indicated in patients older than 12 years of 
age for  the treatment of acute moderate pain which is not considered to be relieved by 
other analgesics for moderate pain.” 
 
Kwaliteit 
De in-use stability voor de polypropyleentubes zijn niet acceptabel, waardoor geen in-
use houdbaarheidstermijn kan worden toegekend. Hierover is eerder in de procedure 
een major objection geformuleerd. Tot op heden is deze niet opgelost. Indien deze 
major objection niet voor het afronden van de procedure is opgelost dan vormt dit een 
weigeringsgrond. 
 
Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
Er is onvoldoende aangetoond dat twee specifieke bestanddelen niet van invloed zijn 
absorptie van codeïne. Hierdoor wordt niet voldaan aan de criteria van het ICH M09 en 
kan geen biowaiver worden toegekend. Hierover is eerder in de procedure een major 
objection geformuleerd. Tot op heden is deze niet opgelost. Indien deze major 
objection niet voor het afronden van de procedure is opgelost dan vormt dit een 
weigeringsgrond. 
 
 
Conclusie 
Het College besluit akkoord te gaan met het voornemen tot weigering van dit 
geneesmiddel. 
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Agendapunt 7.m  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) 
 
 
Agendapunt 9.a Voorstel aanscherping lakbeleid  

Dit betreft een voorstel voor een aanscherping van het lakbeleid omtrent 
gepseudonimiseerde gegevens n.a.v. de bezwaarprocedure over het Wob-verzoek 
Implanon. Het gaat hier onder meer om gepseudonimiseerde gegevens van 
proefpersonen. Dit zijn gegevens die in samenhang met aanvullende gegevens 
herleidbaar kunnen zijn tot een natuurlijke persoon. Daarnaast is in de Implanon-zaak 
ook een aantal aanvullende gegevens gelakt om de herleidbaarheid tot een persoon 
weg te nemen. Het CBG is verplicht om tot personen herleidbare gegevens weg te 
laten bij openbaarmaking van informatie. 
Het herziene lakbeleid brengt met zich mee dat meer elementen in een 
registratiedossier als vertrouwelijk worden aangemerkt om te voorkomen dat een 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zou kunnen worden gemaakt. Concreet wordt 
voorgesteld om in geval van proefpersonen en onderzoekers aansluiting te zoeken bij 
de ‘identifiers’ van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). 
Het College gaat akkoord met dit voorstel.  
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Agendapunt 10 Productgebonden zaken waarvoor NL=concerned of NL=CMS 
 
Gedurende de bespreking van agendapunt 10.a is dhr. De Graeff voorzitter, vanwege afwezigheid van dhr. De 
Boer. 
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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Gedurende de bespreking van agendapunt 10.d is dhr. De Graeff voorzitter, vanwege afwezigheid van dhr. De 
Boer. 
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 2e 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. Het 
doorgestreepte deel is in de onderhavige ronde uit het indicatievoorstel verwijderd.  
De 1e ronde van deze variatie is eerder besproken in de 988e Collegevergadering (d.d. 6 
oktober 2021). Het College kwam toen tot de volgende 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.” 
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 

• In de vorige ronde werd de firma verzocht te bediscussiëren waarom het effect op 
mortaliteit inconsistent is tussen de verschillende studies. Inmiddels zijn er meta-
analyses gedaan, onder ander door de World Health Organisation (WHO) die 
uitwijzen dat het effect op mortaliteit overeind blijft wanneer de studie met het 
meest uitgesproken effect op mortaliteit (RECOVERY) niet wordt meegenomen in 
de analyse. Het College is het met de Rapporteurs eens dat het effect op mortaliteit 
nu voldoende aangetoond is. Wel dient in rubriek 4.4 (bijzondere waarschuwingen 
en voorzorgen bij gebruik) van de bijsluiter voor arts en apotheker (SmPC) te 
worden opgenomen dat in de klinische studies geen patiënten waren opgenomen 
met een C-reactief proteïne (CRP) van <75 mg/ml. 

• Vanuit het College wordt nog opgemerkt dat het effect het meest uitgesproken is 
bij de patiënten met een hoog risico op overlijden. In de klinische praktijk wordt dit 
middel echter ook al ingezet bij patiënten met een milder ziektebeeld. Dit leidt tot 
bevoorradingsproblemen.  

• Verder wordt opgemerkt dat er in de praktijk een fixed dose van 600 mg wordt 
gegeven, in plaats van een dosering van 8 mg/kg lichaamgsgewicht (zoals gebruikt 
in de studies). Dit is mede gebaseerd op een farmacokinetiek/farmacodynamiek 
(PK/PD) studie. Er is dus een discrepantie tussen de dosering in de 
productinformatie en de dosering in de klinische praktijk. Dit is ongewenst. 
Besloten wordt dit aan te kaarten tijdens de Europese discussie.  
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Conclusie 
Het College is positief ten aanzien van dit geneesmiddel. De werkzaamheid is 
voldoende aangetoond.  
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Agendapunt 10.e  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 11 Drug Regulatory Science / Wetenschappelijke zaken 
De bespreking van twee wetenschappelijke zaken blijft op grond van commerciële 
overwegingen vertrouwelijk. 
 
 

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. 

 
Gedurende de bespreking van agendapunt 12.a is dhr. De Graeff voorzitter, vanwege afwezigheid van dhr. De 
Boer. 
Agendapunt 12.a CHMP-verslag 8-11 november 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 van de CHMP 
op de website van de CHMP. 
 
Tepmetko (tepotinib) 
Dit onderwerp is eerder besproken in o.a. de 990e Collegevergadering (d.d. 3 
november 2021). Toen was het College van mening dat de benefit/risk balans voor de 
eerste lijn negatief was en dat er een gerandomiseerde, gecontroleerde studie (RCT) 
nodig was. Voor de tweedelijns plus indicatie waren de meningen verdeeld. Een deel 
van het College gaf aan de benefit/risk balans positief te vinden en akkoord te zijn met 
een full approval. Anderzijds werd ook gesteld dat ook voor de tweede lijn plus een 
RCT noodzakelijk is, aangezien er tot op heden slechts een eenarmige studie is 
ingediend, die gepaard gaat met aanzienlijke onzekerheden. 
Toegelicht wordt dat een meerderheid van de CHMP inmiddels positief is over een full 
approval voor de tweedelijnsindicatie. Doorslaggevend hierin is dat data uit de tweede 
lijn beschikbaar zijn met ondersteunende data uit de eerste lijn, en dat er post-
approval veiligheidsdata zijn uit de Verenigde Staten (VS). Dit leidt tot een 
werkzaamheidsdatabase van meer dan 200 patiënten en een veiligheidsdatabase van 
meer dan 400 patiënten met voldoende follow-up. Hierdoor vindt men de resultaten 
zodanig dat over de onzekerheden die gepaard gaan met de eenarmige studie-opzet 
heen kan worden gestapt. De eerstelijnsindicatie werd zonder RCT niet acceptabel 
bevonden, en daarmee wordt een belangrijk signaal afgegeven. Welke factoren de 
haalbaarheid van een bevestigende RCT na een conditional approval bepalen zal 
worden onderzocht. 
 

 
Agendapunt 12.b CMDh-verslag 9-11 november 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 
openbare verslag van de CMDh op de website van de CMDh. 
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Gedurende de bespreking van agendapunten 12.c, d en e is dhr. De Graeff voorzitter, vanwege afwezigheid van 
dhr. De Boer. 
Agendapunt 12.c PRAC-agenda 29 november – 2 december 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. 
 
Xeljanz (tofacitinib) 
Voor dit geneesmiddel zijn de resultaten van een afgeronde Post-Approval Safety 
Study (PASS) beschikbaar gekomen. Dit is een grote studie bij reumapatiënten met 
TNF-remmers ter vergelijking. Eerder werden in deze studie al veiligheidssignalen 
gezien, waaronder trombose, myocardinfarct en maligniteiten. Na beoordeling van 
deze signalen is de productinformatie aangepast.  
Nu alle data van de studie beschikbaar zijn wordt geconcludeerd dat Xeljanz op alle 
fronten een slechter veiligheidsprofiel heeft dan de TNF-remmers. De huidige 
goedgekeurde indicatie van Xeljanz zou moeten worden beperkt tot patiënten waarbij 
behandeling met TNF-remmers geen optie is. Dit is niet alleen van toepassing op de 
reuma-indicatie, maar ook op de andere goedgekeurde indicaties van Xeljanz. Voor de 
aanpassing van de andere indicaties wordt eerst aanvullende analyse gevraagd van de 
firma en deze zal in de volgende ronde beoordeeld worden. Deze Nederlandse 
beoordeling wordt gesteund door de andere lidstaten. Dit onderwerp wordt in de 
komende PRAC-vergadering besproken.  
Gevraagd wordt of dit ook gevolgen heeft voor andere Janus Kinase (JAK)-remmers. 
Toegelicht wordt dat die kans aanwezig is. Dit zal worden beoordeeld in aparte 
procedures voor andere JAK-remmers.  
 

 
Agendapunt 12.d COMP-verslag 3-5 november 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 verslag van de COMP op de website van de 
COMP. 

 
 
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 aanvullende opmerkingen.  
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Agendapunt 13.3 Overzicht bezwaar- en beroepszaken en Wob verzoeken 
 
 
Agendapunt 13.3.a Juridisch overzicht 25 november 2021 
  Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  

 
 

Agendapunt 13.4 Overzicht perscontacten 
  Er is geen overzicht geagendeerd.  
 

 
Agendapunt 13.5 Wetenschappelijke adviezen 

Zeven 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 Notulen Commissie Wetenschap d.d. 21 okt. 2021 / Regulatory Science 

maandbericht oktober 2021 
  Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
 
Agendapunt 13.7.b ICH 30th anniversary publication 
  Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 
 
 
Agendapunt 13.8 Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter informatie 
 
 
Agendapunt 13.8 CAT-verslag 3-5 november 2021 

Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de Committee for Advanced 
Therapies (CAT) en de daarin opgenomen onderwerpen. Graag verwijst het College 
voor verdere informatie naar het verslag van de CAT 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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Bijlage 1  Verslag ingelaste bespreking indicatie-uitbreiding Comirnaty d.d. 19 november 2021 
 

Productnaam Comirnaty (voorheen: BioNTech/Pfizer-vaccin) 

Werkzaam 
bestanddeel 

tozinameran 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

concentraat voor dispersie voor injectie : 10 microgram/dosis 

Indicatiegebied Infectieziekten 

ATC-code J07BX03 

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

RVG-nummer --- 

Zaaknummer 913885 

 
 Het betreft een variatie via de centrale procedure voor een nieuwe sterkte (10 

microgram/dosis) met de indicatie: “Comirnaty is indicated for active immunisation to 
prevent COVID-19 caused by SARS-CoV-2 virus, in children aged 5 to 11 years.” Het 
onderstreepte deel is de voorgestelde uitbreiding van de huidige goedgekeurde 
indicatie. 

 
 Conclusie 

Het College oordeelt wisselend over de benefit/risk balans voor de 6-11 jarigen. De vraag 
is of de benefit/risk balans niet teveel ‘undetermined’ is om tot een positief oordeel te 
kunnen komen. Dit aangezien de klinische voordelen ten opzichte van volwassenen een 
stuk kleiner zijn omdat er bij kinderen vrijwel geen ernstige COVID-19 optreedt. Dus de 
“number needed to vaccinate” is erg groot. Verder is er ook onvoldoende informatie 
over onder andere het ontstaan van myocarditis/pericarditis na vaccinatie bij deze groep 
en mogelijk zijn er nog andere onbekende zeldzame bijwerkingen. Echter, het risico op 
e.g. myocarditis/pericarditis/immuun-gemedieerde complicaties na vaccinatie lijkt 
kleiner dan na een COVID-19 infectie, hoewel de data hiervoor niet robuust genoeg zijn. 
Vanuit regulatoir oogpunt zou het niet consistent zijn om de uitbreiding niet goed te 
keuren, bijvoorbeeld t.a.v. de besluitvorming voor Comirnaty (kinderen vanaf 12 jaar) en 
het bijvoorbeeld (live attenuated) griepvaccin, wat op soortgelijke data is goedgekeurd.  
Het College is het eens dat er een kinderpopulatie is (hoogrisico patiënten) die 
waarschijnlijk baat heeft bij dit vaccin. Echter, door het vaccin niet te registreren wordt 
het moeilijk om deze kinderen te vaccineren. Dit is niet wenselijk.  
Het College vindt dat een positief besluit gepaard moet gaan met transparantie over de 
(missende) data en onzekerheden. Dit dient duidelijk in rubriek 5.1 (farmacodynamische 
eigenschappen van de bijsluiter voor arts en apotheker (SmPC) aangegeven te worden. 
Daarnaast dient in het European Public Assessment Report (EPAR) een genuanceerde 
discussie over de benefit/risk balans in de verschillende (leeftijds)groepen te worden 
opgenomen met verwijzing naar de beschikbare cijfers. Nederland zal zich daar binnen 
de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) voor inzetten. Verwachting 
is dat de andere lidstaten positief zullen zijn over de benefit/risk balans.  
Daarnaast dient op communicatief vlak een genuanceerde boodschap te worden 
opgesteld waarin duidelijk wordt meegenomen op basis waarvan deze uitbreiding wordt 
goedgekeurd (extrapolatie) en op basis van welke data normaal gesproken dergelijke 
vaccins goedgekeurd worden. Het College ondersteunt verder de beoordeling dat het 
etiket verduidelijkt dient te worden om doseringsfouten te voorkomen. 
 
 



 

 

 

 

 

 
 991e Collegevergadering | 25 november 2021 - pagina 25 
 

 

Presentielijst 
Prof. dr. A. de Boer (telefonisch) 
Prof. dr. ir. H. Boersma (telefonisch) 
Prof. dr. M.L. Bouvy (telefonisch) 
Prof. dr. O.M. Dekkers (telefonisch) 
Mw. dr. V. Deneer (telefonisch) 
Dr. S. Kersting (telefonisch) 
Prof. dr. R.J. van Marum (telefonisch) 
Dr. C. van Nieuwkoop (telefonisch) 
Mw. dr. J.M.L. van Rensen (telefonisch) 
Prof. dr. F.G.M. Russel (telefonisch) 
Prof. Dr. M. Nurmohamed (telefonisch) 
 

 
 
 
 

 
  
  

 


