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Vastgesteld d.d. Openbaar verslag van de 1002e vergadering van het  
28 juli 2022 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen,  

donderdag 28 april 2022 te Utrecht  
 

 
 
 

DATUM AANPASSING VERSIE 

10-08-2022 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 997e Collegevergadering d.d. 16 februari 2022 
5.b Conceptverslag 998e Collegevergadering d.d. 3 maart 2022  
  
6 Geneesmiddelenbewaking 
  
6.1 Geneesmiddelenbewaking: nationaal, of waarvoor NL=(Co-)Rapporteur of NL=RMS 
  
6.2 Geneesmiddelenbewaking: NL=concerned of NL=CMS 
  
7 Productgebonden zaken nationaal of waarvoor NL=(Co-)Rapporteur of NL=RMS 
7.a Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met fenylbutyraat en 

ursodoxicoltaurine als werkzame bestanddelen en waarvoor nog geen ATC code is 
toegekend. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

7.b Bronchostop 
heemstwortel-, lindebloesem- en weegbreebladerextract 

 Hoest en verkoudheid 
7.c Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met daprodustat als 

werkzaam bestanddeel en ATC code B03XA07, waarmee deze valt onder de klasse 
other antianemic preparations. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

7.d Nuvaxovid 
 SARS-CoV-2 recombinant spike eiwit 
 Infectieziekten 
7.e Consultatie voor een medisch hulpmiddel dat een geneesmiddelcomponent bevat via 

de nationale procedure. 
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8 Bezwaarschriften 
  
9 Beleidszaken, inclusief richtsnoeren (note for guidance) 
9.a Biosimilar profiel Herceptin (trastuzumab) 
9.b Companion diagnostics 
  
10 Productgebonden zaken waarvoor NL=concerned of NL=CMS 
10.a Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met tadalafil als 

werkzaam bestanddeel en ATC code G04BE08, waarmee deze valt onder de klasse 
urologicals. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

10.b Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met nirsevimab als werkzaam 
bestanddeel en ATC code J07BN, waarmee deze valt onder de klasse viral vaccines. 
Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

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

10.d Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met trastuzumab als 
werkzaam bestanddeel en ATC code L01XC03, waarmee deze valt onder de klasse 
other antineoplastic agents. Deze aanvraag verloopt via de centrale procedure. 

10.e Aanvraag voor een variatie in de handelsvergunning voor een product met casirivimab 
en imdevimab als werkzame bestanddelen en waarvoor nog geen ATC code is 
toegekend. Deze variatie verloopt via de centrale procedure. 

10.f Teclistamab (productnaam is tussentijds gewijzigd in Tecvayli) 
 teclistamab 
 Oncologie  
10.g Aanvraag voor een handelsvergunning voor een product met dolutegravir, abacavir en 

lamivudine als werkzame bestanddelen en ATC code J05AR13, waarmee deze valt 
onder de klasse direct acting antivirals. 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-verslag 19-22 april 2022 
12.b CMDh-verslag 20-21 april 2022  
12.c PRAC-agenda 2-5 mei 2022 
12.d COMP-verslag 11-13 april 2022  
  
13 Zaken ter informatie 
13.1 Zaken door voorzitter afgehandeld 
  
13.2 Actiepuntenlijst 
  
13.3 Overzicht bezwaar- en beroepszaken en Wob verzoeken 
  
13.4 Overzicht perscontacten 
  
13.5 Wetenschappelijke adviezen 
  
13.6 Pediatrische onderzoeksplannen 
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13.7 Overige zaken 
13.7.a Lareb overzicht COVID-19 vaccins   
  
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 1002e Collegevergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
Collegevoorzitter De Boer is verhinderd. Collegelid Deneer is deze Collegevergadering 
voorzitter.   
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 

Collegelid Sonke meldt ten aanzien van agendapunt 10.d dat hij betrokken is bij studies 
met een concurrerend geneesmiddel. Op basis van het integriteitbeleid besluit de 
voorzitter dat er sprake is van een belangenconflict. Collegelid Sonke mag wel 
deelnemen aan de discussie, maar niet aan de slotberaadslaging en eventuele 
stemming over dit agendapunt. 
 

 
Agendapunt 3 Vaststellen agenda 

De agendavolgorde is gewijzigd. Na de agendapunten 1 t/m 4 volgen de agendapunten 
13.7.a, 12, 7.a, 7.b, 7.c, 10.a, 7.d, 10.e, 10.g, 10.b, 9.b, 10.d, 9.a, 10.c, 10.f, 7.e en 5. 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 
 De bespreking van één onderwerp blijft vertrouwelijk tot definitief besluit.  
 

Afmeldingen 
 De Collegeleden Kersting en Van Rensen zijn verhinderd.  
 

Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
 

 
Agendapunt 5 Collegeverslagen 

 
 

Agendapunt 5.a Conceptverslag 997e Collegevergadering d.d. 16 februari 2022 
Er is een aantal wijzigingen voorgesteld. Met inachtneming van deze opmerkingen 
wordt het verslag goedgekeurd.  
 

 
Agendapunt 5.b Conceptverslag 998e Collegevergadering d.d. 3 maart 2022 

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

Productnaam Bronchostop 

Werkzaam 
bestanddeel 

heemswortel-, lindebloesem- en weegbreebladerextract   

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

drank   

Indicatiegebied Hoest en verkoudheid 

ATC-code Niet toegekend 

Procedure Nationale procedure 

RVG-nummer 128907 

Zaaknummer 906044 

 
Dit kruidengeneesmiddel heeft de wederzijdse erkenningsprocedure doorlopen. De 1e 
ronde van die procedure is besproken in de 990e Collegevergadering (d.d. 3 november 
2021). Bij afronden van die procedure is de volgende indicatie overeengekomen: 
“Traditioneel kruidengeneesmiddel voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar voor 
de symptomatische behandeling van keelirritatie en droge hoest, geassocieerd met 
verkoudheid. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op 
klinisch bewijs.” 
De procedure is nu in de nationale fase aanbeland, waarin de firma de Algemene 
Verkoop (AV-) afleverstatus aanvraagt. De firma vraagt tevens een verkorte indicatie 
aan: “Bij droge hoest. Traditioneel kruidengeneesmiddel”.  
 
Eén van de vereisten waaraan een geneesmiddel moet voldoen om in aanmerking te 
komen voor de AV-afleverstatus, is dat het risico op schade verwaarloosbaar moet zijn. 
Bronchostop zou in combinatie met andere geneesmiddelen sufheid kunnen 
veroorzaken. Dit roept de vraag op of de afleverstatus zou moeten worden beperkt tot 
Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD). Volgens het College is dit niet nodig. Het risico 
is verwaarloosbaar. Sufheid is niet als bijwerking opgenomen in de productinformatie, 
en er is weinig tot geen data beschikbaar over de vermeende sufheid die zou worden 
veroorzaakt in combinatie met andere geneesmiddelen. Daar komt nog bij dat er 
andere middelen in het AV-kanaal beschikbaar zijn die een groter risico op sufheid 
geven. Op basis van deze overwegingen vindt het College de AV-afleverstatus 
acceptabel.  
Over de verkorte indicatie wordt opgemerkt dat de associatie met verkoudheid 
ontbreekt. Die associatie is wel opgenomen in de uitgebreide versie van de indicatie. 
Intern wordt nog gekeken in hoeverre de bewoording van de korte indicatie een goede 
vertaling is van de lange indicatie.  
 
 
Conclusie 
Het College besluit dit kruidengeneesmiddel de AV-afleverstatus toe te kennen.  
Over de verkorte indicatie is nog geen besluit genomen.  
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Agendapunt 7.c Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 7.d Nuvaxovid 
 

Productnaam Nuvaxovid 

Werkzaam 
bestanddeel 

SARS-CoV-2 recombinant spike eiwit  

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

dispensie voor injectie: 5.0 microgram/dosis   

Indicatiegebied Infectieziekten 

ATC-code J07BX03 

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

RVG-nummer 127964 

Zaaknummer 947404 

 
Het betreft de 1e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding 
van de huidige goedgekeurde indicatie: “Nuvaxovid is indicated for active 
immunisation to prevent COVID-19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 128 years of 
age and older.” Toe te voegen tekst is onderstreept.  
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
De indicatie-uitbreiding wordt onderbouwd met data afkomstig van de pediatrische 
expansie van studie 2019nCoV-301. Dit maakt ook deel uit van het Paediatric 
Investigation Plan (PIP). De werkzaamheid bij kinderen ≥12 jaar wordt onderbouwd op 
basis van immunobridging. Bij de recent goedgekeurde indicatie-uitbreidingen voor  
Comirnaty (voorheen: Pfizer-vaccin) en Spikevax (voorheen: Moderna-vaccin) is 
eenzelfde benadering gevolgd.  
Bij immunobridging wordt de hoeveelheid neutraliserende antilichamen na twee doses 
Nuvaxovid vergeleken met de antilichaamrespons na twee dosis Nuvaxovid bij 
volwassenen. De resultaten wijzen uit dat de hoeveelheid neutraliserende 
antilichamen bij adolescenten op zijn minst even hoog is als bij volwassenen. Ook de 
veiligheidsdata wijzen op een vergelijkbaar profiel. Hieruit kan worden afgeleid dat dit 
vaccin bij adolescenten minstens even effectief en veilig is als bij volwassenen. De 
benefit/risk balans voor de groep in de leeftijd van 12 tot <18 is positief.  
Wel staan er nog een aantal vragen open. Het gaat hier met name om een aantal 
vereiste verduidelijkingen in de Reference Safety Information (RSI), bijsluiter voor arts 
en apotheker (SmPC), en het European Public Assessment Report (EPAR). 
 
 
Conclusie 
Het College is positief ten aanzien van deze indicatie voor dit vaccin. Op basis van 
immunobridging is voldoende aangetoond dat dit vaccin bij adolescenten minstens 
even effectief en veilig is als bij volwassenen. 
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Agendapunt 7.e Op grond van commerciële overwegingen blijft dit agendapunt vertrouwelijk. 
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Agendapunt 8 Bezwaarschriften 
  Er zijn geen bezwaarschriften geagendeerd.  
 
 
Agendapunt 9 Beleidszaken, inclusief richtsnoeren (note for guidance) 
 
 
Agendapunt 9.a Biosimilar profiel Herceptin (trastuzumab) 

In de 975e Collegevergadering (d.d. 1 april 2021) is een beleidswijziging omtrent de 
afhandeling van biosimilars goedgekeurd. Kern van de aanpassing is om, indien er 
genoeg ervaring is opgedaan met biosimilar aanvragen van een werkzaam 
bestanddeel, een stof-specifiek profiel op te stellen. In dit profiel wordt aan de hand 
van eerdere biosimilar beoordelingen een overzicht opgesteld van de belangrijkste 
aandachtspunten per beoordelingsdiscipline. Indien een stof-specifiek profiel is 
goedgekeurd door College, dan wordt het agenderingsbeleid voor deze stof aangepast 
en zal een volgende biosimilar aanvraag conform het vigerend beoordelingsbeleid 
worden beoordeeld maar niet meer de eerste ronde van de aanvraagprocedure voor 
een Collegevergadering worden geagendeerd (tenzij daar aanleiding voor is).  
Inmiddels is ruime ervaring opgebouwd met biosimilars van Herceptin (trastuzumab) 
om die reden is nu een stof-specifiek profiel opgesteld voor trastuzumab. Deze wordt 
nu voorgelegd aan het College. Het College geeft aan akkoord te kunnen met dit 
profiel voor Herceptin. 

 
 
Agendapunt 9.b Companion diagnostics 

Een companion diagnostic (CDx) is een hulpmiddel (in vitro diagnosticum) om 
patiëntgroepen te identificeren die het meest baat hebben bij een specifiek 
geneesmiddel, of die een verhoogd risico hebben op ernstige bijwerkingen. 
Op dit moment worden CDx niet in regelgeving beschreven, maar daar gaat 
verandering in komen. In de nieuwe In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) worden de 
CDx gedefinieerd en ingedeeld als relatief hoog risico producten (klasse C). Hieruit 
volgt dat deze door een Notified Body (NB) moeten worden beoordeeld op technische 
en analytische performance. Vervolgens moet de NB een geneesmiddelenautoriteit 
raadplegen betreffende de klinische performance bij gebruik in combinatie met het 
betreffende geneesmiddel. De IVDR wordt op korte termijn van kracht. Vanaf mei 2022 
moeten nieuwe CDx voldoen aan de IVDR. Bestaande CDx dienen voor mei 2025 te 
worden gehercertificeerd. Middels een presentatie wordt het College op de hoogte 
gebracht van de o.a. consequenties van de nieuwe IVDR en de gang van zaken omtrent 
de beoordeling van CDx.  
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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. 
 
 



 

 

 

 

 

 
 1002e Collegevergadering | 28 april 2022 - pagina 13 
 

 

Agendapunt 10.f  Teclistamab 
 

Productnaam Teclistamab (productnaam is tussentijds gewijzigd in Tecvayli) 

Werkzaam 
bestanddeel 

teclistamab 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

oplossing voor injectie: 10 mg/ml  

Indicatiegebied Oncologie  

ATC-code Nog niet toegekend 

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

RVG-nummer 129627 

Zaaknummer 936989 

 
Het betreft de 1e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: 
“Teclistamab as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with 
relapsed or refractory multiple myeloma (RRMM) who have received at least three 
prior therapies including a proteasome inhibitor, an immunomodulatory agent and an 
anti-CD38 monoclonal antibody.” 
De firma vraag om een Conditional Marketing Autorisation (CMA). 
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
Klinische onderzoeken 
De aanvraag wordt onderbouwd met resultaten van een lopende, eenarmige open-
label fase-I/II studie. Hierin worden de werkzaamheid en veiligheid van teclistamab 
monotherapie onderzocht bij patiënten met RRMM die waren behandeld met ten 
minste drie voorafgaande behandellijnen. De voorlopige resultaten zijn gebaseerd op 
twee afkappunten. Met een Overall Response Rate (ORR) van 62.7% is het primaire 
eindpunt bereikt. De mediane Duration of Response (DoR) is nog niet bereikt.  

• De Rapporteur formuleert een major objection over beperkte DoR-data (mediaan 
nog niet bereikt) en de beperkte follow-up (9.9 maanden), waardoor niet kan 
worden beoordeeld hoe de DoR zich verhoudt tot die van de andere behandelingen 
die voorwaardelijk zijn goedgekeurd. Het College steunt deze major objection. Meer 
mature data zijn vereist. Opgemerkt wordt dat, indien deze major objection wordt 
opgelost, er in principe wordt voldaan aan de voorwaarden voor een CMA.  

• Ook de major objection over de indicatie wordt ondersteund. De firma dient de 
indicatie in lijn te brengen met de studiepopulatie, die voornamelijk triple refractair 
is en waarbij de ziekte progressie vertoonde na de laatste behandeling.   

Naar aanleiding van de eerste major objection wordt opgemerkt dat er in de afgelopen 
jaren steeds meer behandelopties beschikbaar zijn gekomen voor patiënten met 
RRMM. Eenarmige studies geven geen inzicht in de toegevoegde waarde van een 
geneesmiddel ten opzichte van de al bestaande behandelingen. Daarvoor zijn 
gerandomiseerde, gecontroleerde studies nodig. Dit zou in wetenschappelijke 
adviezen voor deze geneesmiddelen kenbaar moeten gemaakt richting de firma. 
Besloten wordt dit op Europees niveau ter discussie in te brengen.  
 
Vertrouwelijke informatie is weggelaten. De informatie betreft persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. 
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Conclusie 
Het College is negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Op basis van de huidige 
beschikbare data kan niet worden beoordeeld hoe de werkzaamheid en veiligheid zich 
verhouden tot die van de huidige beschikbare behandelingen. Dit is een major 
objection. Ook over de indicatie is een major objection geformuleerd. 
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Agendapunt 10.g  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 19-22- april 2022 

Het College heeft kennisgenomen van het verslag van de Committee for Medicinal 
Products for Human Use (CHMP) en de daarin besproken onderwerpen. Graag verwijst 
het College voor verdere informatie naar het openbare verslag op de website van de 
CMHP. 
 
Nulibry (fosdenopterin)  
Dit onderwerp is eerder besproken in de 995e Collegevergadering (d.d. 19 januari 
2022). Inmiddels is duidelijk dat de CHMP een approval under exceptional 
circumstances acceptabel vindt. Een belangrijk discussiepunt is de ‘comprehensiveness’ 
van de data. Het gaat dan met name de vraag waarom het verkrijgen van 
comprehensive data in een bepaalde setting niet mogelijk is (waardoor een approval 
under exceptional circumstances nog de enige mogelijkheid is). 
De firma geeft aan het financieel niet te kunnen dragen om jarenlang data te moeten 
verzamelen in een register – dit als voorwaarde voor de registratie under exceptional 
circumstances. Deze aanvraag zal in een volgende Collegevergadering terugkomen. 
 

 
Agendapunt 12.b CMDh-verslag 20-21 april 2022  

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

Agendapunt 12.c PRAC-agenda 2-5 mei 2022 
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 openbare agenda op de website van de 
PRAC. 

 
 
Agendapunt 12.d COMP-verslag 11-13 april 2022  

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

Agendapunt 13.3 Overzicht bezwaar- en beroepszaken en Wob verzoeken 
  Er zijn geen aanvullende opmerkingen.  
 
   
Agendapunt 13.4 Overzicht perscontacten 
 Er is geen overzicht geagendeerd.  
 
 
Agendapunt 13.5 Wetenschappelijke adviezen 

Tien 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 Lareb overzicht COVID-19 vaccins  
  Het betreft een overzicht van meldingen van fatale cases, trombose, Trombose met 

Trombocytopenie Syndroom (TTS), en myocarditis/pericarditis die worden 
geassocieerd met COVID-19 vaccins. 

  Tevens wordt een update gegeven van het signaal voor menstruatiestoornissen, in dit 
geval specifiek de postmenopauzale bloedingen. Na een beoordeling van de meldingen 
en de informatie die daarover beschikbaar is, en gelet op de hoge 
achtergrondincidentie voor de leeftijdsgroep van 50 en 59 jaar, wordt geconcludeerd 
dat geen regulatoire actie noodzakelijk is, anders dan de routinemaatregelen. Er is 
geen onderbouwd onderliggend mechanisme.  

 
 
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. 
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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 
Mw. dr. J.N. Belo 
Prof. dr. ir. H. Boersma 
Dr. A.M. Bosch 
Prof. dr. M.L. Bouvy 
Prof. dr. O.M. Dekkers (telefonisch) 
Mw. dr. V. Deneer (voorzitter) 
Prof. dr. P.A. de Graeff 
Prof. dr. H.J. Guchelaar 
Prof. dr. R.J. van Marum 
Dr. C. van Nieuwkoop 
Prof. dr. M.T. Nurmohamed 
Prof. dr. F.G.M. Russel 
Dr. G.S. Sonke 
 
Auteur verslag  
Drs. Ing. A. Bergsma  
 
 


