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

als werkzaam bestanddeel en ATC code L04AA37, waarmee deze valt onder de klasse 
immunosuppressants. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

7.b Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met 15 
geconjugeerde pneumokokken polysacchariden als werkzaam bestanddeel en ATC 
code J07AL01, waarmee deze valt onder de klasse bacterial vaccines. Deze variatie 
verloopt via de centrale procedure. 

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

emtricitabine, en tenofovir als werkzame bestanddelen en ATC code J05AR20, 
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waarmee deze vallen onder de klasse direct acting antivirals. Deze variatie verloopt via 
de centrale procedure. 

10.b Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met tixagevimab en 
cilgavimab als werkzame bestanddelen en ATC code J06BD03, waarmee deze vallen 
onder de klasse immunoglobulins. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

10.c Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met pralsetinib 
als werkzaam bestanddeel en ATC code L01EX23, waarmee deze valt onder de klasse 
protein kinase inhibitors. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

10.d 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 de centrale procedure. 

10.e Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met ibrutinib als 
werkzaam bestanddeel en ATC code L01EL01, waarmee deze valt onder de klasse 
protein kinase inhibitors. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

10.f Keytruda 
pembrolizumab 
Oncologie 

10.g Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met  
clopidogrel, en een product met clopidogrel en acetylsalicylzuur als werkzaam 
bestanddeel en ATC codes B01AC04 en B01AC30, waarmee deze vallen onder de 
klasse antithrombotic agents. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

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

10.i Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met infigratinib als werkzaam 
bestanddeel en ATC code L01EN03, waarmee deze valt onder de klasse protein kinase 
inhibitors. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

10.j Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met  
ravulizumab als werkzaam bestanddeel en ATC code L04AA43, waarmee deze valt 
onder de klasse immunosuppressants. Deze variatie verloopt via de centrale 
procedure. 

10.k Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met eptacog beta 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. 
 

11 Drug Regulatory Science / Wetenschappelijke zaken 
 

12 Agenda’s en  verslagen van comités en werkgroepen ter bespreking 
12.a CHMP-agenda 21-24 maart 2022 
12.b CMDh-agenda 22-24 maart 2022 
12.c PRAC-verslag 7-10 maart 2022 
  
13 Zaken ter informatie 
13.1 Zaken door voorzitter afgehandeld 
  
13.2 Actiepuntenlijst 
  
13.3 Overzicht bezwaar- en beroepszaken en Wob verzoeken 
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13.4 Overzicht perscontacten 
  
13.5 Wetenschappelijke adviezen 
  
13.6 Pediatrische onderzoeksplannen 
  
13.7 Overige zaken 
  
13.8 Agenda’s en verslagen van comités en werkgroepen ter informatie 
  
14 Rondvraag 
  
15 Sluiting 
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Agendapunt 1 Opening 
De voorzitter opent de 999e Collegevergadering en heet alle aanwezigen welkom. In 
verband met de coronamaatregelen zijn alleen de voorzitter en de secretaris fysiek in 
de zaal aanwezig.  
 

 
Agendapunt 2 Belangenconflicten 

Er zijn geen meldingen van belangenconflicten. 
 

 
Agendapunt 3 Vaststellen agenda 

De agendavolgorde is gewijzigd.  
Na de agendapunten 1 t/m 4 volgen de agendapunten 12, 10.e, 10.c, 10.i, 10.f, 7.a, 
10.h, 10.g, 10.k, 10.j, 7.b, 10.d, 10.a en 10.b. De agenda wordt afgesloten met 
agendapunten 13 t/m 15.  
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 
 

 
Agendapunt 4 Mededelingen, Actuele zaken, Tour de table, Persberichten 
  
 1000e Collegevergadering 

Op 31 maart vindt de 1000e Collegevergadering plaats. Daar zal op gepaste en 
feestelijke wijze bij worden stilgestaan. Dit is ook de eerste Collegevergadering waarbij 
de Collegeleden en medewerkers van het agentschap na een periode van ongeveer 2,5 
jaar weer fysiek aanwezig zullen zijn.  

 
 
Agendapunt 5 Collegeverslagen 

Er zijn geen Collegeverslagen geagendeerd.  
 

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

 
 
Agendapunt 7.b Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 10  Productgebonden zaken waarvoor NL=concerned of NL=CMS 
 
 
Agendapunt 10.a Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 

 
 
Agendapunt 10.b Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 

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

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

 
 
Agendapunt 10.e Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 10.f 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 893296 

 
Het betreft de 3e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding 
van de huidige goedgekeurde indicatie met: “KEYTRUDA as monotherapy is indicated 
for the treatment of the following MSI H or dMMR tumours in adults with: 

• unresectable or metastatic colorectal cancer after previous fluoropyrimidine based 
combination therapy; 

• advanced or recurrent endometrial carcinoma, who have disease progression on or 
following prior treatment with a platinum containing therapy in any setting and 
who are not candidates for curative surgery or radiation; 

• unresectable or metastatic gastric, small intestine, biliary, or pancreatic cancer, who 
have disease progression on or following at least one prior therapy.” 

Voor de reeds goedgekeurde indicatie wordt verwezen naar de productinformatie. 
De 2e ronde van deze variatie is eerder besproken in de 997e Collegevergadering (d.d. 
16 februari 2022). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: “Het College is 
positief ten aanzien van de indicaties voor MSI-H mCRC en endometriumkanker. De 
huidige beschikbare (en deels indirecte) data wijzen op een positieve benefit/risk 
balans bij deze indicaties. De indicatie voor mCRC moet nog wel in lijn worden 
gebracht met die van Opdivo/Yervoy. De data voor de indicaties MSI-H maag-, dunne 
darm- en galkanker en pancreaskanker zijn te beperkt.” 
  
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 

• De Rapporteurs blijven van mening dat de benefit/risk balans positief is voor MSI-H 
mCRC, endometriumkanker en maag-, dunne darm- en galkanker. Inmiddels is ook 
de indicatie voor mCRC aangepast, zodat ook de eerder geformuleerde major 
objection over dit indicatiedeel als opgelost wordt beschouwd. Verder blijven de 
Rapporteurs van mening dat de benefit/risk balans negatief is voor de 
pancreaskankerindicatie.  

• Het College blijft bij zijn standpunt uit de vorige ronde. Opnieuw wordt opgemerkt 
dat een belangrijke factor in beoordeling de vraag is of MSI-H status kan worden 
beschouwd als driver voor oncogenese, en daarmee een voorspeller kan zijn voor 
een tumorrespons, onafhankelijk van histologie. Het College is er op basis van de 
huidige beschikbare data niet van overtuigd dat dit het geval is. Dit betekent dat de 
benefit/risk balans per tumortype moet worden onderbouwd. Op basis van deze 
benadering kan de benefit/risk balans positief worden geacht voor MSI-H mCRC en 
endometriumkanker. Bij deze indicaties is de werkzaamheid voldoende 
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aangetoond, met name op basis van indirecte bewijsvoering die niet beschikbaar is 
voor de andere indicaties. Voor deze andere indicaties is de beschikbare data te 
beperkt en zijn de onzekerheden die gepaard gaan met de eenarmige studie-opzet 
te groot.  

• Opgemerkt wordt dat het niet duidelijk is waarom de Rapporteurs wél positief zijn 
over de indicaties maag-, dunne darm- en galkanker, maar niet over de 
pancreaskankerindicatie. De onderbouwing voor galkanker is net als die voor 
pancreaskanker gebaseerd op een beperkt aantal patiënten (in beide gevallen 
n=22). Ook is er sprake van overlap in de 95% betrouwbaarheidsintervallen voor 
Overall Response Rate (ORR) bij MSI-H pancreas-, gal- en maagkanker. Tevens is 
sprake van een substantiële overlap in de range van mediane Duration of Response 
(DoR) voor pancreaskanker en de drie andere tumortypes.  

• Het College ziet graag op Europees niveau bediscussieert wanneer histologie-
onafhankelijke benadering wel en niet acceptabel is. Ook is discussie vereist over 
basket-studies en dan met name wanneer data afkomstig van dergelijke studies als 
overtuigend wordt beschouwd.  

  
 
Conclusie 
Het College blijft positief ten aanzien van de indicaties voor MSI-H mCRC en 
endometriumkanker. De huidige beschikbare (en deels indirecte) data wijzen op een 
positieve benefit/risk balans bij deze indicaties. De data voor de indicaties MSI-H maag-
, dunne darm- en galkanker en pancreaskanker zijn te beperkt. Over deze indicatie 
blijft het College negatief.” 
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Agendapunt 10.g Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 

 
Agendapunt 10.h Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 

 
 
Agendapunt 10.i Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 

 
 
Agendapunt 10.j Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 

 
 
Agendapunt 10.k 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 
 
 
Agendapunt 12.a CHMP-agenda 21-24 maart 2022  

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 op de website 
van de CHMP. 

 
 
Agendapunt 12.b CMDh-agenda 22-24 maart 2022 

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 op de website van de CMDh. 
 
 

Agendapunt 12.c PRAC-verslag 7-10 maart 2022 
Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee (PRAC) en de daarin besproken onderwerpen. Graag verwijst 
het College voor verdere informatie naar het openbare verslag op de website van de 
PRAC. 
 
Signaal Capillary Leak Syndrome (CLS) voor mRNA-vaccins Spikevax en Comirnaty 
Voor Spikevax heeft de beoordeling van dit signaal geleid tot het opnemen van een 
waarschuwing voor CLS in de productinformatie. Benadrukt wordt dat het hier gaat om 
een waarschuwing voor verergering van al bestaande CLS, en niet voor new-onset van 
SLC. Voor Comirnaty werd een dergelijke aanpassing niet nodig geacht, gelet op het 
beperkte aantal cases en onvoldoende bewijs voor een relatie met het vaccin. Voor 
Spikevax was het aantal cases ook erg beperkt, maar net iets hoger dan voor 
Comirnaty en de cases waren iets sterker cases. 
 
Procedure gestart voor Janssen-vaccin en Vaxzevria 
Deze procedures worden gestart om te kijken naar het risico op myocardinfarct voor 
beide vaccins en voor het Janssen-vaccin ook het risico op longembolie. Aanleiding 
hiervoor vormt een Franse epidemiologische studie waarin mogelijk een licht verhoogd 
risico op myocardinfarct wordt gezien voor deze vectorvaccins, alsmede een mogelijk 
een licht verhoogd risico op longembolie voor het Janssen-vaccin. 
 
Signaalprocedure gestart voor serotonineheropnameremmers (SSRI’s) 
In deze signaalprocedure wordt gekeken naar een mogelijke associatie tussen SSRI 
sertraline en pulmonaire hypertensie in volwassenen. Aanleiding hiervoor zijn een 
aantal sterke meldingen van deze associatie in de literatuur. Nader onderzoek in 
literatuur en in de Eudravigilance database laat zien dat ook bij paroxetine en 
fluoxetine aanwijzingen zijn voor een associatie. Aanvankelijk was het idee om alleen 
een review uit te voeren voor de drie genoemde SSRI’s, maar gelet op de grote 
hoeveelheid literatuur over SSRI’s als klasse geneesmiddelen, en op het mogelijke 
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werkingsmechanisme, is besloten een review te doen voor alle relevante SSRI’s en 
SNRI’s. Een extra argument hiervoor is dat hartklepaandoeningen een bekende 
bijwerking zijn van fenfluramine. Fenfluramine is farmacologisch gerelateerd aan 
SSRI’s. 
 

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

 
 

Agendapunt 13.2 Actiepuntenlijst 
Er zijn geen actiepunten geagendeerd. 
 
 

Agendapunt 13.3 Overzicht bezwaar- en beroepszaken en Wob verzoeken 
Er is geen overzicht geagendeerd.  
 
 

Agendapunt 13.4 Overzicht perscontacten 
  Er is geen overzicht geagendeerd. 
 
 
Agendapunt 13.5 Wetenschappelijke adviezen 

Er zijn geen wetenschappelijke zaken 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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Presentielijst 
Prof. dr. A. de Boer (voorzitter)    
Dr. J.N. Belo (telefonisch) 
Prof.dr. A.M. Bosch (telefonisch) 
Prof. dr. M.L. Bouvy (telefonisch) 
Prof. dr. O.M. Dekkers (telefonisch) 
Mw. dr. V. Deneer (telefonisch) 
Prof. dr. P.A. de Graeff (telefonisch) 
Dr. C. van Nieuwkoop  
Dr. G.S. Sonke (telefonisch) 
 
 
 
Auteur verslag  
Drs. Ing. A. Bergsma  
 
 


