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Agendapunt 1 Opening 
De voorzitter opent de 992e 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.  
 

 
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.c, 
10.e, 10.f, 7.a, 10.a, 10.b, 10.d, 10.g en 10.h. Daarna wordt vanaf agendapunt 11 de 
reguliere agendavolgorde gevolgd. 
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.  
 

 
Agendapunt 4 Mededelingen, Actuele zaken, Tour de table, Persberichten 
  
 
 Nieuw systeem voor vergaderstukken 

De wijze waarop de Collegestukken worden gedeeld gaat veranderen. Het College 
krijgt een toelichting op de nieuwe werkwijze, die minder kwetsbaar is.  

 
 
Agendapunt 5 Collegeverslagen 

Er zijn geen Collegeverslagen geagendeerd.  
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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 8 Bezwaarschriften 
  Er zijn geen bezwaarschriften geagendeerd.  
 
 
Agendapunt 9 Beleidszaken, inclusief richtsnoeren (note for guidance) 
 Er zijn geen beleidszaken geagendeerd.  
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Agendapunt 10 Productgebonden zaken waarvoor NL=concerned of NL=CMS 
 
 
Agendapunt 10.a  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 10.b  Kapruvia      
 

Productnaam Kapruvia 

Werkzaam 
bestanddeel 

difelikefalin 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

oplossing voor injectie: 50 microgram/ml 

Indicatiegebied Nefrologie 

ATC-code Nog niet toegekend (De ATC-code is tussentijds gewijzigd in 
V03AX04) 

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

RVG-nummer 128106 

Zaaknummer 869808 

 
Het betreft de 2e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: 
“Kapruvia is indicated for the treatment of moderate-to-severe pruritus associated with 
chronic kidney disease in adult patients on haemodialyis, including patients where 
other treatment options have failed.” 
Wijzigingen ten opzichte van de indicatie die in de vorige ronde werd aangevraagd zijn 
weergegeven. Toe te voegen tekst is onderstreept.  
De 1e ronde van deze aanvraag is eerder besproken in de 981e Collegevergadering (d.d. 
1 juli 2021). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: “Het College is negatief 
ten aanzien van dit geneesmiddel. Major objections resteren op gebied van kwaliteit 
en over de indicatie.” 
 
Kwaliteit  
De major objections uit de vorige ronde zijn opgelost.  
 
Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 

• De indicatie is in lijn gebracht met de onderzochte studiepopulatie. Daarmee is de 
major objection die hierover in de vorige ronde werd geformuleerd opgelost. De 
Co-Rapporteur accepteert de indicatie echter nog steeds niet. De Co-Rapporteur wil 
opgehelderd zien of onder de ‘severe patiënts’ in de indicatie ook ‘very severe 
patiënts’ vallen, en zo ja, of bij deze patiënten de effectgrootte voldoende is. Het 
College steunt deze major objection niet en vindt dat het effect ook bij very severe 
patiënts voldoende is aangetoond.  

• De other concern die in de vorige ronde werd geformuleerd, over de onbalans in 
het cardiovasculaire veiligheidsprofiel tussen de difelikefalin groep en de 
placebogroep, is in de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 
geüpgraded naar een major objection. Tot op heden is deze major objection niet 
opgelost. Er zijn nog te weinig details bekend over de cardiovasculaire safety events 
die in de studies optraden. 

• De Rapporteurs formuleren een nieuwe major objection waarin de firma wordt 
verzocht te bediscussiëren of allergische reacties tegen opiaten, significant 
systolisch of diastolisch hartfalen en significante verstoringen van de bloed-
hersenbarrière niet zouden moeten worden gecontra-indiceerd. Het College steunt 
deze major objection ten dele. Voor wat betreft de allergische reacties tegen 
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opiaten heeft de firma inderdaad onvoldoende onderbouwd waarom dit geen 
contra-indicatie zou moeten zijn, maar voor de overige zaken is dit wel gedaan.  

  
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 
 
Conclusie 
Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Het huidige indicatievoorstel 
is acceptabel, maar een major objection resteert over de cardiovasculaire veiligheid.  
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Agendapunt 10.c  Keytruda         
 

Productnaam Keytruda 

Werkzaam 
bestanddeel 

pembrolizumab 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie: 50 mg 
concentraat voor oplossing voor infusie: 25 mg/ml 

Indicatiegebied Oncologie 

ATC-code L01XC18 

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

RVG-nummer 117895, 115715 

Zaaknummer 892330 

 
Het betreft de 2e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding 
van de huidige goedgekeurde indicatie met: “Keytruda as monotherapy is indicated for 
the adjuvant treatment of adults with renal cell carcinoma (RCC) at intermediate-high 
or high risk of recurrence following partial of radical nephrectomy or following 
nephrectomy and resection of metastatic lesions (see section 5.1).” 
De onderstreepte tekst is in de onderhavige ronde aan de aangevraagde indicatie 
toegevoegd.  
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. Werkzaamheidsdata zijn immatuur en de 
studiepopulatie is te heterogeen. Hierover zijn major objections geformuleerd. 
Subgroepanalyses zijn vereist.” 
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
De firma heeft geüpdatet investigator-assessed Disease-Free Survival (DFS) en Overall 
Survival (OS) data aangeleverd. De OS data laten zien dat er geen sprake is van een 
negatief effect op OS. Volgens de Rapporteur is de benefit/risk balans nu positief. Het 
College deelt deze mening. Het College is het echter niet eens met de wijzigingen die 
de Rapporteur wil aanbrengen in de aangevraagde indicatie. De Rapporteur vindt de 
term ‘intermediate-high risk’ niet geschikt, omdat voor behandelaars niet duidelijk zou 
zijn welke groep hier mee wordt bedoeld. De Rapporteur stelt voor ‘intermediate-high 
or high risk’ te vervangen voor ‘at higher risk’. Het College erkent dat de term 
‘intermediate-high or high risk’ niet standaard is en daarmee onduidelijk zou kunnen 
zijn voor de behandeling, het College geeft echter de voorkeur aan ‘increased’ als 
vervangende term.  
Besloten wordt een additionele other concern te formuleren waarin de firma wordt 
gevraagd om de DFS Kaplan–Meier curves te overleggen voor de subgroepen M0 en 
M1 patiënten met No Evidence of Disease (NED). In dit kader wordt nog opgemerkt 
dat adjuvante pembrolizumab volgens het recent bijgewerkte richtsnoer (ECMO RCC) 
wel wordt aanbevolen voor M0 NED patiënten, maar niet voor M1 NED patiënten. In 
de klinische studie voor de onderhavige aanvraag waren ook M1 patiënten 
meegenomen, wat betekent dat het totale effect wordt ‘geboost’ door een groep (M1) 
te includeren waarvoor al een indicatie is goedgekeurd. Dit is onwenselijk.  
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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. Met de additioneel 
aangeleverde data wijst het totaal aan beschikbare data op een positieve benefit/risk 
balans. Wel dient de indicatie nog te worden aangepast in lijn met de bewoordingen 
die het College voorstelt.  
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Agendapunt 10.d  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.e  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.f  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 10.g  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 (De ATC-code is tussentijds gewijzigd in 
L04AA51) 

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

RVG-nummer 127460 

Zaaknummer 838676 

 
Het betreft de 4e 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.”  
De 3e ronde van deze aanvraag is eerder besproken in de 988e Collegevergadering (d.d. 
6 oktober 2021). Het College kwam toen tot de volgende 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.” 
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 

• 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. Inmiddels is de AHEG geconsulteerd met de vragen of de data 
statistisch robuust en klinisch relevant zijn in de algehele studiepopulatie, en of het 
veiligheidsprofiel acceptabel wordt geacht. De AHEG gaf aan dat het effect van 16% 
op BILAG-Based Composite Lupus Assessment (BICLA) als klinisch relevant wordt 
beschouwd, mede gelet op het effect op steroïde-tapering, de vermindering in 
flares en de unmet medical need. Ook een 10% effect op BICLA (waar één van de 
sensitiviteitsanalyses op wees) zou nog als klinisch relevant worden beschouwd. 
Verder gaf de AHEG aan het veiligheidsprofiel acceptabel te vinden.  

• Opgemerkt wordt dat het vergelijkbare geneesmiddel Benlysta (belimumab) is 
goedgekeurd op basis van een vergelijkbare effectmaat. Daar werd de indicatie 
echter beperkt tot alleen patiënten met een hoge ziekteactiviteit. Bij anifrolumab 
wordt dit niet noodzakelijk geacht. Er is geen biologische of klinische argumentatie 
om dat te doen en bovendien is het effect in de algehele studiepopulatie even 
groot als bij Benlysta in alleen de patiënten met een hoge ziekteactiviteit wordt 
gezien.  

• Het College is in de onderhavige ronde voldoende overtuigd geraakt van een 
positieve benefit/risk balans. Wel dienen in rubriek 5.1 (farmacodynamische 
eigenschappen) van de bijsluiter voor arts en apotheker (SmPC) de studieresultaten  
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voor de verschillende, vooraf gedefinieerde subgroepen met hoge en lage 
ziekteactiviteit 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. Inmiddels is duidelijk 
geworden dat het aangetoonde effect op BICLA als klinisch relevant kan worden 
beschouwd, en het veiligheidsprofiel is acceptabel.  
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Agendapunt 10.h  Spikevax  
       

Productnaam Spikevax (voorheen: COVID 19 -vaccin Moderna) 

Werkzaam 
bestanddeel 

mRNA vaccin Covid 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

suspensie voor injectie: 0,2 mg/ml 

Indicatiegebied Infectieziekten 

ATC-code J07BX03 

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

RVG-nummer 127630 

Zaaknummer 919134 

 
Het betreft de 1e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding 
van de huidige goedgekeurde indicatie: “Spikevax is indicated for active immunisation 
to prevent COVID-19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 12 6 years of age and older.” 
Toe te voegen tekst is onderstreept.  
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
De indicatie wordt onderbouwd op basis van immunobridging. In een lopende, 
gerandomiseerde fase II/III studie worden de veiligheid, reactogeniciteit en effectiviteit 
van Spikevax vergeleken met placebo. De studie wordt uitgevoerd bij 4.011 patiënten 
in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar. De immuunrespons van een subset uit deze 
studie is vergeleken met die van personen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, afkomstig 
uit een studie met volwassenen. De resultaten wijzen uit dat de immuunrespons bij 
kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar vergelijkbaar is met de immuunrespons 
bij de jongvolwassenen. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat Spikevax bij 
kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar net zo effectief is als bij volwassenen. 
Over de veiligheid wordt opgemerkt dat de lokale reactogeniciteit bij de kinderen net 
iets hoger ligt dan bij de jongvolwassenen. Wel zijn de lokale reacties bij de kinderen 
minder vaak ernstig. De systemische reacties zijn wel vergelijkbaar tussen de kinderen 
en de jongvolwassenen. Verder zijn er geen nieuwe bijwerkingen gezien, waarbij wel 
moet worden opgemerkt dat de studie niet gepowered is om zeldzame bijwerkingen 
aan het licht te kunnen brengen.  

• Op basis van de huidige beschikbare data is de benefit/risk balans voor deze 
indicatie-uitbreiding positief.  

• In lijn met het standpunt over de reeds goedgekeurde indicatie-uitbreiding voor 
Comirnaty (BioNTech/Pfizer-vaccin) wordt vanuit het College opnieuw kenbaar 
gemaakt dat de klinische voordelen ten opzichte van volwassenen een stuk kleiner 
zijn omdat er bij kinderen vrijwel geen ernstige COVID-19 optreedt. In lijn met 
Comirnaty zou het College graag zien dat in de beschrijving van de benefit/risk 
balans wordt opgenomen dat de benefit/risk balans met name positief is voor de 
kinderen met onderliggende risicofactoren.  

• In reactie op een vraag vanuit het College wordt opgemerkt dat in het European 
Public Assessment Report (EPAR) de informatie over het verschil in reactogeniciteit 
tussen kinderen en jongvolwassenen wordt opgenomen. Deze informatie kan de 
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behandelaar helpen in de afweging welk vaccin in te zetten bij een kind met 
onderliggende risicofactoren.  

 
 
Conclusie 
Het College is positief ten aanzien van deze indicatie voor dit vaccin. Op basis van de 
huidige beschikbare data is aangetoond dat het vaccin effectief is bij kinderen in de 
leeftijd van 6 tot en met 11 jaar. Het veiligheidsprofiel is acceptabel. 
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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 
 
 
Agendapunt 12.a  CHMP-agenda 13-16 december 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 openbare agenda van de CHMP 
op de website van de CHMP. 

 
 
Agendapunt 12.b  CMDh-agenda 14-16 december 2021 

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

 
Agendapunt 12.c PRAC-verslag 29 november – 2 december 2021 

Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee (PRAC) en de daarin opgenomen onderwerpen. Graag verwijst 
het College voor verdere informatie naar het openbare verslag van de PRAC op de 
website van de PRAC. 
 
Signaalprocedure mRNA-vaccins 
In o.a. de 991e Collegevergadering (d.d. 25 november 2021) werd toegelicht dat de 
bevindingen (myocarditis/pericarditis) van een Scandinavische cohort-studie voor 
Denemarken en Finland aanleiding vormden om de vaccinatie van jongeren <18 jaar 
met Spikevax on hold te zetten, en dat de PRAC de procedure voor dit signaal voor 
Pfizer/BioNTech (Comirnaty) & Moderna (Spikevax) heeft heropend om de nieuwe 
gegevens te beoordelen. Inmiddels is de procedure in de PRAC besproken. 
Geconcludeerd wordt dat de incidentie van myocarditis en pericarditis na vaccinatie 
met deze vaccins ‘very rare’ is (minder dan 1 op 10.000). Dit wordt opgenomen in 
rubriek 4.8 (bijwerkingen) van de bijsluiter voor arts en apotheker (SmPC) van deze 
vaccins. Een belangrijke discussiepunt was welke data opgenomen moeten worden, 
aangezien het risico bij Spikevax hoger ligt dan bij Comirnaty. Uiteindelijk is besloten 
dit verschil weer te geven in de SmPC. Opgemerkt wordt dat de meeste gevallen van 
myocarditis/pericarditis na vaccinatie een mild beloop kennen. 

 
 

Agendapunt 13 Zaken ter informatie 
    
 
Agendapunt 13.1 Zaken door voorzitter afgehandeld 
  Er zijn geen zaken geagendeerd. 
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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.  
 
 

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.  
 
 

Actiepuntenlijst 
Er zijn geen actiepunten voortgekomen uit deze vergadering. 
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Prof. dr. A. de Boer (voorzitter) 
Prof.dr. A.M. Bosch (telefonisch) 
Prof. dr. ir. H.  Boersma (telefonisch) 
Prof. dr. M.L. Bouvy (telefonisch) 
Mw. dr. V. Deneer (telefonisch) 
Prof. dr. P.A. de Graeff (telefonisch) 
Prof. dr. M.T. Nurmohamed (telefonisch) 
Mw. dr. J.M.L. van Rensen (telefonisch) 
Dr. G.S. Sonke (telefonisch) 
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