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Agendapunt 1 Opening 
De voorzitter opent de 1011e Collegevergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

 
 
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.a, 10.g, 10.c en 10.d. De agenda wordt voortgezet met 
agendapunten 10.f, 10.b, 10.h en 10.e. 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 

 
Afmeldingen 
Collegelid Deneer is verhinderd.  

 
 
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. 
 
 
Agendapunt 7 Productgebonden zaken nationaal of waarvoor NL=(Co-)Rapporteur of NL=RMS 
 Er zijn geen producten in deze categorie geagendeerd. 
 
 
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  Brukinsa 
 

Productnaam Brukinsa 

Werkzaam 
bestanddeel 

zanubrutinib 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

harde capsules: 80 mg 

Indicatiegebied Hemato-oncologie 

ATC-code L01EL03 

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

RVG-nummer 126840 

Zaaknummer 931561 

 
Het betreft de 2e ronde van een variatie via de centrale procedure voor een uitbreiding 
van de huidige goedgekeurde indicatie: 
“Brukinsa as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with 
Waldenström’s macroglobulinaemia (WM) who have received at least one prior 
therapy, or in first line treatment for patients unsuitable for chemo-immunotherapy. 
Brukinsa as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with marginal 
zone lymphoma (MZL) who have received at least one prior anti-CD20-based therapy.” 
Toe te voegen tekst is onderstreept. 
 
De 1e ronde van deze variatie is eerder besproken in de 1001e Collegevergadering (d.d. 
13 april 2022). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: “Het College is 
negatief ten aanzien van deze indicatie voor dit geneesmiddel. Werkzaamheid is 
aangetoond, maar er moet meer inzicht komen in de klinische relevantie ervan, mede 
gelet op het indolente karakter van MZL. Verder resteren er major objections over de 
indicatie en over het geclaimde extra jaar marktbescherming.” 
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 
 
Klinische onderzoeken 

• In de vorige ronde is na uitgebreide discussie in de Committee for Medicinal 
Products of Human Use (CHMP) ondanks bezwaren van het College besloten dat de 
door de firma voorgestelde indicatie acceptabel was. Nogmaals benadrukt het 
College echter het relevant te vinden dat in de indicatie wordt opgenomen dat de 
patiënten een recidief hadden/refractair waren (r/r) op de voorafgaande 
behandeling, met name ook omdat het merendeel van de patiënten in de klinische 
studie hieraan voldeden en gezien het indolente karakter van de ziekte niet 
wenselijk is in remissie zijnde patiënten met Brukinsa te behandelen. 

• Ten aanzien van de in de vorige ronde opgestelde major objection met betrekking 
tot een benodigde update van de gegevens heeft de firma data aangeleverd met 
een mediane follow-uptijd van 27 maanden. De mediane duration of response 
(DoR) is nog niet bereikt en de response rates zijn vergelijkbaar met eerder 
gevonden waardes.  
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Ondanks dat de Complete Remission (CR) rate van 25.8% bescheiden is, zijn de 
Rapporteurs van mening dat patiënten die responderen een duurzame respons 
lijken te hebben. Het College is het hier niet mee eens en vindt het gezien het 
indolente karakter van MZL en de eenarmige studie belangrijk te weten wat de 
behandelindicatie was van de patiënten in de studie, evenals hoelang de patiënt 
voor start van de behandeling stabiel was. Dit standpunt van het College is gelijk 
aan het standpunt hierover in de vorige ronde en wordt nogmaals naar voren 
gebracht. 

• In een major objection werd eerder verzocht om een bevestigende fase-III Post-
Authorisation Efficacy Study (PAES), waarbij Brukinsa plus rituximab vergeleken 
worden met lenalinomide plus rituximab bij patiënten met relapsed of refractory 
MZL. Dit is door de firma toegezegd. De major objection is om die reden opgelost. 

• Met betrekking tot het aangevraagde jaar extra marktbescherming heeft de firma 
een uitgebreid overzicht ingediend waarin alle huidige therapieën worden 
besproken en vergeleken. Aangezien rituximab niet specifiek goedgekeurd is voor 
de behandeling van MZL is bendamustine de enige relevante comparator. Hoewel 
de data beperkt zijn, menen de Rapporteurs dat er toch sprake is van een 
significant klinisch voordeel op het gebied van patiëntenzorg, omdat Brukinsa oraal 
kan worden gegeven en bendamustine alleen intraveneus. 

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

 
 
Conclusie 
Het College blijft negatief ten aanzien van deze indicatie van dit geneesmiddel. Er 
resteren major objections over de klinische relevantie, mede gezien het indolente 
karakter van MZL, en de indicatie. 
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Agendapunt 10.b Eladynos 
 

Productnaam Eladynos 

Werkzaam 
bestanddeel 

abaloparatide 

Farmaceutische 
vorm en sterkte 

oplossing voor injectie in voorgevulde pen: 80 microgram/dosis 

Indicatiegebied Osteoporose 

ATC-code H05AA04 

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

RVG-nummer 129212 

Zaaknummer 918687 

 
Het betreft de 2e ronde van een aanvraag via de centrale procedure voor de indicatie: 
“Treatment of osteoporosis in postmenopausal women at increased risk of fracture 
(see section 5.1).” 
 
De 1e ronde van deze aanvraag is eerder besproken in de 998e Collegevergadering (d.d. 
3 maart 2022). Het College kwam toen tot de volgende conclusie: “Het College is 
negatief ten aanzien van dit geneesmiddel. Een major objection resteert over de 
veiligheid. Indien op basis van de gevraagde additionele analyses meer inzicht ontstaat 
in het veiligheidsprofiel op cardiovasculair gebied, dan zou volgens het College de 
benefit/risk balans positief kunnen worden. Mede gelet op het eerdere negatieve 
CHMP-standpunt wordt benadrukt dat alle kwesties zoals opgebracht door de 
Rapporteurs uitvoerig moeten worden bediscussieerd door de firma.” 
 
Kwaliteit & Non-klinische onderzoeken 
Er zijn geen aanvullende opmerkingen. 
 
Klinische onderzoeken 
In de huidige ronde heeft de firma uitgebreid geantwoord op de in de vorige ronde 
opgestelde major objections. Naar aanleiding hiervan concluderen de Rapporteurs dat 
de Major Adverse Cardiovascular Events (MACE) event rates in de Eladynos-groep niet 
significant verhoogd zijn vergeleken met teriparatide. Het College ondersteunt dit: 
ondanks een aangetoonde stijging van de hartfrequentie lijkt dit niet te leiden tot 
meer cardiovasculaire events. Kanttekening is wel dat Eladynos hier vergeleken wordt 
met een middel met hetzelfde werkings-/bijwerkingenprofiel, teriparatide. In de 
praktijk, na jarenlang gebruik in onder meer de VS, is echter evenmin een verhoogde 
incidentie van MACE gevonden. In rubriek 4.4 (bijzondere waarschuwingen en 
voorzorgen bij gebruik) wordt gemeld dat bij patiënten met hartziekten een 
individuele benefit/risk beoordeling van belang is, dat ze moeten worden gemonitord 
op verergering van hun aandoening en dat de behandeling gestaakt moet worden bij 
ernstige cardiovasculaire symptomen. Het College gaat hiermee akkoord. Wel vindt 
het College dat nog een Post-Authorisation Safety Study (PASS) moet volgen. De major 
objections zijn opgelost. 
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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, ervan uitgaande dat nog een 
PASS zal volgen. Een negatief effect op MACE is vooralsnog niet aangetoond. 
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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. 
 
 
Agendapunt 10.f Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.g  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
 
 
Agendapunt 10.h  Dit agendapunt blijft vertrouwelijk tot definitief besluit. 
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Agendapunt 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 12-15 september 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.c PRAC-verslag 29 augustus – 1 september 2022 

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 het Europees Medicijn Agentschap (EMA). 

 
 

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 adviezen geagendeerd. 

 
 

Agendapunt 13.6 Pediatrische onderzoeksplannen 
  Er zijn geen onderzoeksplannen geagendeerd. 
 
 
Agendapunt 13.7 Overige zaken 
 Er zijn geen overige zaken geagendeerd. 
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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.  
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Presentielijst 
Prof. dr. A. de Boer (voorzitter) 
Dr. J.N. Belo (telefonisch) 
Prof. dr. O.M. Dekkers (telefonisch) 
Prof. dr. P.A. de Graeff (telefonisch) 
Prof. dr. H.J. Guchelaar (telefonisch) 
Dr. C. van Nieuwkoop (telefonisch) 
Prof. dr. G.S. Sonke (telefonisch) 
 
 
Auteur verslag  
Drs. L.C.A. Albers 


