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Wettelijke taak 
CBG



• Het CBG is in 1963 opgericht na de 
zogenoemde Softenon affaire waarbij
aan het licht dat het gebruik van het 
geneesmiddel thalidomide door de 
moeder tijdens de zwangerschap zeer
schadelijk was voor de ongeboren
vrucht. 

• Sindsdien gelden er strenge eisen wat 
betreft werkzaamheid, veiligheid en
kwaliteit van medicijnen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Thalidomide


• Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de 
geneesmiddelenvoorziening in 1963 is het verboden een
geneesmiddel voor de eerste keer in het handelsverkeer te
brengen zonder voorafgaande registratie (= handelsvergunning) 
van een bevoegde autoriteit. 

• Enkele andere Europese landen waren Nederland daarin reeds 
voorgegaan. 

• Met de vaststelling van richtlijn 65/65/EEG van de Raad van 26 
januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische
specialiteiten (PbEG L 22) werd dit verbod in de gehele
Europese Gemeenschap doorgevoerd. 

• De criteria voor toelating tot de markt van een geneesmiddel
waren een bewezen therapeutische werking, veiligheid bij
normaal gebruik en farmaceutische kwaliteit. 

• In essentie worden deze criteria tot op heden nog steeds 
toegepast, met dien verstande dat zij in latere richtlijnen nader
zijn gespecificeerd.



Op 1 januari 1995 is via verordening 2309/93 een nieuw 
systeem in werking getreden, inhoudende dat voor 
bepaalde geneesmiddelen een Europese 
vergunningprocedure dient te worden gevolgd, ook wel 
centrale procedure genoemd.

De vergunning dient te worden aangevraagd bij het 
Europees agentschap voor de beoordeling van 
geneesmiddelen (EMEA) te Londen (Nu Amsterdam) en 
geeft toegang tot de gehele Europese markt. 

Kort gezegd is de centrale procedure verplicht voor 
biotechnologische geneesmiddelen en facultatief voor 
geneesmiddelen die naar de mening van de EMEA een 
belangrijke innovatie vormen.



• Het College is een deskundigencollege dat de 
werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van 
geneesmiddelen beoordeelt.

• De besluitvorming over de toelating en
afleverstatus van geneesmiddelen berust
uitsluitend op overwegingen van 
wetenschappelijke aard (farmacologisch, 
toxicologisch en klinisch).

• Overwegingen van bestuurlijke of politieke
aard spelen dienen daarbij geen rol te spelen



• Personeel dat werkzaam is ten behoeve van een
zelfstandig bestuursorgaan staat onder gezag
van dat bestuursorgaan en uitsluitend daaraan
verantwoording aflegt. 

• Hiermee is voldoende duidelijk dat de 
ministeriële verantwoordelijkheid voor deze
ambtenaren een beperkte is.



• Het College bestaat uit 15 leden, 
waaronder de voorzitter, die door de 
Minister van VWS worden benoemd.

• Naar het zich thans laat aanzien zal alleen
de voorzitter voor een substantieel deel
van de werkweek worden aangesteld. Dit
houdt verband met de omvang van het 
takenpakket van de voorzitter. De voorzitter
zal ook bestuurlijke en representatieve
taken hebben. 

• Voor de overige leden van het College geldt
dat zij (nagenoeg) uitsluitend op grond van 
hun wetenschappelijke deskundigheid
zullen worden benoemd.



• HetCollege heeft belangrijke taken 
op het terrein van de toelating tot 
de markt, de indeling en de 
bewaking van geneesmiddelen en
geeft daar voorlichting over. 

• Daarnaast levert het College 
desgevraagd menskracht aan het 
Europees bureau voor de 
geneesmiddelenbeoordeling, daar
waar het gaat om Europese
handelsvergunningen. 
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Openbaar verslag van de 
952e vergadering ter
Beoordeling van 
Geneesmiddelen, donderdag
7 mei 2020 te Utrecht

Er is internationaal veel politieke druk omtrent
autorisatie van Remdesivir voor de 
behandeling van COVID-19. Dit komt de 
kwaliteit van de nog te genereren klinische
data niet ten goede, en verhindert een
adequate beoordeling van de werkzaamheid
en veiligheid van Remdesivir bij COVID-19. 



Gedurende 10 dagen werd de veiligheid en
werkzaamheid van Remdesivir onderzocht bij
237 patiënten met een ernstig ziektebeeld. Het 
primaire eindpunt was de tijd tot klinische
verbetering op een ‘6-point ordinal scale’. 

De resultaten wijzen uit dat de tijd tot klinische
verbetering 21 dagen was voor patiënten
behandeld met Remdesivir, versus 23 dagen
voor patiënten in de placebogroep. 

Dit verschil is niet statistisch significant. Verder
was de all cause mortality hoger in de 
Remdesivir groep, maar ook dit is niet
statistisch significant. 

Samenvattend wordt op basis van de huidige 
beschikbare data geconcludeerd dat de 
effectiviteit van Remdesivir gunstig lijkt te zijn. 



Openbaar verslag van de 956e vergaderingCollege ter Beoordeling
van Geneesmiddelen, donderdag 2 juli 2020 te Utrecht

• Therapeutica: 
• Veklury (remdesivir) - De European Medicines Agency (EMA) heeft vorige

week een positief advies afgegeven voor een Conditional Marketing 
Authorisation voor Veklury (remdesivir). 

• De Europese Commissie (EC) heeft een contract met het farmaceutisch
bedrijf Gilead ondertekend om de toegang tot remdesivir (Veklury) te
waarborgen. 

• Wetenschappelijke adviezen – Inmiddels zijn door de European Medicines 
Agency (EMA) meerdere versnelde wetenschappelijke



• Openbaar verslag van de 962e vergadering College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen, donderdag 24 september 2020 
te Utrecht

Remdesivir: Bij Bijwerkingencentrum Lareb zijn sinds begin juni 93 
meldingen van bijwerkingen binnengekomen die worden
geassocieerd met remdesivir. Leverenzymstoornissen en
nierfunctiestoornissen zijn de meest gemelde bijwerkingen. Verder is 
er onder behandelaars discussie of remdesivir wel of niet gegeven
kan worden bij een renale klaring < 30 ml/min. 

• In de SmPC is dit niet opgenomen als contra-indicatie, maar het 
wordt wel sterk ontraden. In de praktijk lijkt het geneesmiddel bij
deze patiëntengroep frequent voorgeschreven te worden, mede naar
aanleiding van een internationale publicatie van nefrologen. Het 
Collegeis van mening dat terughoudendheid geboden is. 



Signaal remdesivir en acuut nierfalen
• Wereldwijd zijn er 450 meldingen van acuut nierfalen die 

worden geassocieerd met remdesivir.
• De causaliteit is moeilijk vast te stellen, aangezien COVID-19 

(waarbij remdesivir wordt ingezet als behandeling) ook wordt
geassocieerd met nierproblemen. 

• In een aantal gevallen is er echter sprake van een duidelijke
tijdsrelatie, waarbij patiënten herstelden nadat de 
behandeling met remdesivir werd gestaakt.

Openbaar verslag van de 963e vergadering College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen, woensdag 7 oktober
2020 te Utrecht



Openbaar verslag van 
de 964e vergadering
van het 
College ter
Beoordeling van 
Geneesmiddelen, 
donderdag 22 
oktober 2020 te
Utrecht

• Begin juli is aan remdesivir binnen de Europese Unie (EU) 
een Conditional Marketing Authorisation (CMA) toegekend
voor de behandeling van adolescenten vanaf 12 jaar en
volwassenen met pneumonie die extra zuurstof toegediend
krijgen. 

• De data die daaraan ten grondslag (ACTT-1) lagen, wezen
op een kortere hospitalisatieduur bij COVID-patiënten die 
werden behandeld met remdesivir ten opzichte van 
placebo. 

• De Solidarity studie bevestigt dit effect op de duur van 
hospitalisatie niet.

• De recent gepubliceerde mortaliteitsdata uit de ACTT-1 
studie laten geen significant verschil in mortaliteit zien
tussen gehospitaliseerde covid-patiënten die werden
behandeld met remdesivir danwel placebo



• Het Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee (PRAC) signaal, dat is besproken in 
de 963e Collegevergadering (d.d. 7 oktober
2020), wordt opnieuw besproken in de PRAC-
vergadering van december. 

• Aanleiding voor dit signaal zijn 450 meldingen
van acuut nierfalen die worden geassocieerd
met remdesivir. 



Renewal Veklury (remdesivir) - De Conditional Marketing Authorisation (CMA) voor dit geneesmiddel is
gebaseerd op resultaten uit de ACTT-1-studie uit juli 2020. De firma vraagt nu een renewal aan, die wederom
een jaar zal gelden.

Het College vindt de bewijsvoering rond werkzaamheid in de subgroep met score 6 at baseline 
inderdaad mager, maar er kan niet uitgesloten worden dat deze patiënten alsnog gebaat kunnen zijn 
bij start met remdesivir. Aangezien een ordinale schaal houvast biedt bij het identificeren van de 
verschillende patiëntenpopulaties, is het een goed bruikbare tool voor het opzetten en analyseren van 
studies. Het blijft echter een arbitrair instrument. 

Openbaar verslag van de 973e vergadering van het College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen, donderdag 4 maart
2021 te Utrecht



• Eerder werd op basis van de overall analyse al duidelijk dat na 28 dagen behandeling geen effect wordt
gezien op mortaliteit. Hierop heeft het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) de firma gevraagd
om subgroepanalyses (Post-Authorisation Measure, PAM). Deze zijn inmiddels beschikbaar gekomen en
beoordeeld. 

• Dit houdt in dat de enige onderbouwing die er nu is voor de werkzaamheid van remdisivir bestaat uit de 
resultaten van de ACTT-1 studie waarin de tijd tot herstel 11 dagen is in de remdesivir groep vs. 15 dagen
in de placebogroep. 

• Recent is in de Discovery-studie behandeling met remdesivir stopgezet omdat remdesivir niet werkzaam
bleek. De data van deze studie zijn echter nog niet beschikbaar.

Openbaar verslag van de 976e vergadering
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen,
woensdag 14 april 2021 te Utrecht





Een impressie van de 
discussies binnen het CBG
over “vaccins”



Openbaar verslag van de 950e vergadering van het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen, donderdag 9 april 2020 te Utrecht

vaccine induced disease enhancement 

• Het theoretische risico op vaccine induced disease enhancement blijft een punt van zorg. 

• Er is nog geen adequaat diermodel beschikbaar. Naar verwachting komt een dergelijk model 
binnen een aantal maanden beschikbaar.

• Er is echter niet voldoende capaciteit om alle vaccins die in ontwikkeling zijn te screenen
middels een diermodel. 

• Daarom wordt nu gekeken hoe klinische studies zo voorzichtig mogelijk kunnen worden
opgezet (staggered approach - van gezonde jonge volwassenen naar risicogroepen). 

• Bij patiënten met een ernstig COVID-19 beloop ziet men veelal dat de ziekte klinisch verergerd
gedurende de tweede week, waarin de antilichamen opkomen in aanwezigheid van een
actieve virusinfectie. 

• Toegelicht wordt dat vaccine induced disease enhancement voor het eerst werd gezien bij een
SARS vaccin. Toen werd in dierstudies een ernstiger ziektebeloop gezien bij dieren die 
gevaccineerd waren dan bij dieren die niet gevaccineerd waren. 



Openbaar verslag van de 953e vergadering van het 
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, woensdag 20 mei
2020 te Utrecht

• Met de huidige maatregelen is binnen Nederland de kans op 
een COVID-19 infectie relatief klein. 

• Dit heeft gevolgen voor nog uit te voeren vaccinstudies. In 
dergelijke studies is de kans op het oplopen van de infectie een
belangrijk eindpunt. 

• Dit eindpunt zal in de huidige setting in Nederland van weinig
waarde zijn. Te zijner tijd zijn wereldwijde studies nodig om 
werkzaamheids- en veiligheidsdata te kunnen genereren



Openbaar verslag van de 955e vergadering van het College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen, woensdag 17 juni
2020 te Utrecht

• Het grootste probleem momenteel bij het vaccinonderzoek
is de afname van circulatie van het virus door de genomen
maatregelen. 

• Binnen het Europese Netwerk is men desondanks van 
mening dat een efficacy/safety trial uitgevoerd moet
worden met als eindpunt bescherming tegen bevestigde
symptomatische SARS-COV2-infecties, maar dit is steeds 
moeilijker uitvoerbaar. 



• Openbaar verslag van de 955e vergadering van het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen, woensdag 17 juni 2020 te Utrecht

• Verwachtingsmanagement is van groot belang. 
• Het lijkt moeilijk een goede immuunrespons tegen SARS-COV2 op te wekken. 
• Ook bij mensen die een infectie hebben gehad lijkt de respons snel af te nemen. 
• Bij een vaccin zal dit waarschijnlijk ook gebeuren, hoewel er wel mogelijkheden zijn om een

langere blootstelling aan het virus te bewerkstelligen (d.m.v. adjuvantia, meerdere
doseringen, RNA-vaccins enz.)..



• Openbaar verslag van de 956e vergadering College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen, donderdag 2 juli 2020 te Utrecht
• Gewerkt wordt aan een verbreding van het traject dat aanvankelijk door Italië, 

Frankrijk, Duitsland en Nederland is ingezet voor het Oxford-Astrazeneca vaccin. 

• In lijn hiermee stuurt de EC aan op het sluiten van Europa-brede overeenkomsten
met farmaceutische bedrijven van mogelijk beloftevolle producten, om de 
(toekomstige) toegang van de lidstaten tot deze producten te waarborgen. 



Openbaar verslag 
van de 956e 
vergadering 
College ter 
Beoordeling van 
Geneesmiddelen, 
donderdag 2 juli 
2020 te Utrecht

Advies over kansrijkheid van COVID-19 vaccins/ behandelingen

• Het komt voor dat Collegeleden of CBG-medewerkers door VWS of het
RIVM worden benaderd voor advies over de kansrijkheid van COVID-19
vaccins/behandelingen.

• Dit is een gevoelig onderwerp, aangezien de overheid onder andere
streeft naar publiek-private samenwerking en ook contracten beoogd te
sluiten met producenten van potentieel beloftevolle producten.

• Benadrukt wordt dat het College en het aCBG gaan over de risico’s en de
baten van geneesmiddelen bij een registratie-aanvraag en niet over de
kansrijkheid voorafgaand aan een registratie-aanvraag beoordeling.

• Er wordt een zeer dringend beroep gedaan op alle leden van het
Europese netwerk om te voorkomen dat de indruk ontstaat dat de
personen die zich bezighouden met de beoordeling van producten zich
ook bezighouden met de inkoop van producten.



Openbaar verslag van de 964e vergadering van het College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen, donderdag 22 
oktober 2020 te Utrecht

• Een belangrijk aandachtspunt hierin is de opvolging van 
Vaccine Associated Enhanced Disease (VAED).

• Dit is moeilijk omdat er nog niet veel bekend is over het 
natuurlijke beloop van COVID-19, het mechanisme van 
enhanced disease nog altijd grotendeels onbekend is en
er nog geen biomarker beschikbaar is die kan aantonen
of er na vaccinatie sprake is van enhanced disease 
danwel poor response.



Openbaar verslag van de 965e vergadering van College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen, woensdag 4 november 2020 te Utrecht

• Een immunogeniciteitsstudie is uitgevoerd met muizen en resusapen.
• De protectie is alleen in de apen gemeten. Deze studie was erg beperkt. Er 

zijn weinig dieren gebruikt, en er zijn alleen juveniele (mannelijke) dieren
gebruikt. 

• Deze zijn niet het meest geschikt voor dit type onderzoek vanwege het 
mogelijke verschil in gevoeligheid voor COVID-19 ten opzichte van oudere
dieren. 

• In de studie werden bij de dieren (zowel controle als gevaccineerd) na de 
challenge geen of nauwelijks COVID-symptomen gezien. 

• Deze beperkingen zorgen ervoor dat geen uitspraken kunnen worden
gedaan over de effectiviteit van dit vaccin. 

• Dit moet verder klinisch worden uitgezocht. Benadrukt wordt dat de 
daadwerkelijke non-klinische beoordeling pas kan worden uitgevoerd
zodra de zwaarder wegende klinische data beschikbaar zijn. 

• Op gebied van farmacokinetiek (PK) kan voor dit soort vaccins
normaalgesproken worden volstaan met biodistributiestudies. Het vaccin
bevat echter twee nieuwe hulpstoffen (onderdeel van de liposomen). 



• De firma wordt o.a. gevraagd wat de relevantie is 
van de rattenstudies voor de algemene
toxiciteitsstudie en de reproductiestudie, 
aangezien ratten niet gevoelig zijn voor COVID-
infecties en een andere vorm van antistof-
overdracht tussen moeder en foetus hebben ten 
opzichte van de mens



College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, donderdag 19 november
2020 te Utrecht
• Opgemerkt wordt dat er discussie is over de Good Clinical Practice 

(GCP) status van deze studies. 
• Aanleiding is een vermeend gebrek aan ‘oversight’, omdat de data 

worden aangeleverd door een aantal partijen. 
• Het wordt echter benadrukt dat de data van goede kwaliteit moeten

zijn om tot een adequate beoordeling te kunnen komen. 
• Opgemerkt wordt dat het onwenselijk is dat dit product nu wordt

toegepast bij COVID-19 zonder dat een gedegen afweging van de 
benefit/risk balans is gemaakt. 

• Dit kan het al kwetsbare draagvlak in de samenleving teniet doen. 
• Vanuit de samenleving komen er veel vragen over de veiligheid en

effectiviteit van een COVID-19 vaccin. Dit komt mede door de grote
media-aandacht voor dit onderwerp. Het valt op dat het wantrouwen
op dit gebied toeneemt.

• De berichtgeving over de vermeende effectiviteit van een aantal
COVID-19 vaccins is voornamelijk afkomstig van de firma’s zelf. Ook 
dit roept bij mensen vragen op. 

• Er is behoefte aan betrouwbare informatie over de effecten en de 
bijwerkingen van deze vaccins.



• In dit kader wordt ook nog opgemerkt dat
patiëntenverenigingen door o.a. de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meermaals is 
aangeraden terughoudend te zijn in de 
communicatie over (nieuwe) geneesmiddelen. 
Hierbij werd veelal gewezen op de gedragsregels
van de stichting Code Geneesmiddelenreclame
(CGR). 

• Des te opvallender is de wijze waarop er op dit
moment vanuit firma’s, maar maar ook vanuit VWS 
vrijelijk wordt gecommuniceerd over de 
werkzaamheid van vaccins (en firma’s) die nog in 
ontwikkeling zijn. Dit is niet in lijn met de 
gedragsregels van de CGR. 



Openbaar verslag van de 967e vergadering College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen, woensdag 2 december 2020 te Utrecht

• Oxford/AZ – In een persbericht claimt de firma dat dit vaccin voor
90% effectief is. 

• Dit heeft wat ophef veroorzaakt. In de studies zijn er dingen gebeurd
die zorgen voor variatie. 

• Het gaat dan met name om de studie die in het Verenigd Koninkrijk
(VK) is uitgevoerd. In deze studie hebben de deelnemers gedurende
de eerste week een te lage dosering van het vaccin gekregen.

• Dit werd na een week ontdekt, en dit is aangepast zodat in de rest 
van de studie wel de juiste dosering is toegepast.

• Nu blijkt dat het vaccin het meest effectief was bij de groep patiënten 
die de te lage dosering kreeg.



• Er zijn drie major objections geformuleerd:

• De eerste betreft de Good Manufacturing Practice (GMP) status van 
de productielocaties van het werkzame bestanddeel en het 
eindproduct. 

• De tweede major objection gaat over de vergelijkbaarheid van het 
product dat wordt gebruikt in de klinische studies, en het product 
bedoeld voor de klinische praktijk. 

• De vergelijkbaarheid van deze producten is onvoldoende aangetoond. 
Hierover zijn een aantal vragen gesteld. De firma wordt o.a. verzocht
de kwalitatieve en kwantitatieve verschillen tussen de processen te
bediscussiëren in termen van veiligheid en werkzaamheid. 

• De derde major objection betreft het ontbreken van o.a. validatiedata
van de productielocatie voor het product bedoeld voor de klinische
praktijk. 

• Opgemerkt wordt dat dit vaccin in het Verenigd Koninkrijk (VK) al in 
gebruik genomen op basis van een emergency use authorisation. 
Gelet op de major objections die nu zijn geformuleerd over het 
kwaliteitsdeel, roept dit de vraag op hoe in het VK met deze
kwaliteitsaspecten wordt omgegaan.



• Verder wordt toegelicht dat voorgesteld wordt in 
rubriek 4.4 (bijzondere waarschuwingen en
voorzorgen bij gebruik) van de bijsluiter voor
arts en apotheker (SmPC) de waarschuwing op 
te nemen dat er geen data beschikbaar zijn over 
de effectiviteit van dit vaccin bij ouderen.

• Ook is bekend dat dit vaccin bij ouderen een
lagere immunogeniciteit geeft dan bij personen
uit jongere leeftijdsgroepen. Of dit ook als
zodanig in de productinformatie moet worden
opgenomen is nog een punt van discussie.



• Conclusie

• Het College is positief ten aanzien van een CMA 
voor dit vaccin. 
• Op het gebied van kwaliteit zijn de belangrijkste
bezwaren geadresseerd. 
• De huidige beschikbare non-klinische data wijzen
uit dat dit vaccin gedurende zwangerschap kan
worden toegepast. 
• De klinische data wijzen op een effectiviteit en
een acceptabel veiligheidsprofiel. 
• Over een aantal aspecten van de verschillende
dossierdelen zijn nog additionele vragen
geformuleerd. Deze staan een CMA echter niet in 
de weg.



• Moderna

• Voorkomen van ernstig ziekteverloop

• De studieresultaten geven beperkt inzicht in de mogelijke 
bescherming die het vaccin biedt tegen een ernstig ziekteverloop. In 
de studie is de definitie van een ernstig ziektebeloop heterogeen.

• In de placebogroep voldeden 30 patiënten aan de door de firma 
vastgestelde definitie, waarvan er negen moesten worden opgenomen 
in het ziekenhuis. In de vaccingroep waren er volgens deze definitie 
geen ernstige gevallen. Bij het recent goedgekeurde BioNTech-vaccin is 
ervoor gekozen geen informatie in de productinformatie op te nemen 
over de bescherming tegen ernstig ziekteverloop

• Uiteindelijk is besloten in rubriek 5.1 (farmacodynamische 
eigenschappen) van de bijsluiter voor arts en apotheker (SmPC) een 
feitelijke bespreking van het aantal gevallen van ernstig ziekteverloop 
op te nemen. Daar wordt verder geen claim (bescherming tegen 
ernstig ziekteverloop) aan verbonden.



Moderna
• Verder heeft de firma aangegeven de personen in 

de placebogroep de optie te willen geven om zich
op korte termijn alsnog te laten vaccineren. 

• De firma wordt sterk aangeraden wetenschappelijk
advies in te winnen over de wijze waarop de fase III 
studie het best kan worden voortgezet. 

• Aanvankelijk was het voorstel van de Rapporteurs 
om dit als SOB te formuleren, maar uiteindelijk is 
besloten het bij een aanbeveling te houden. Vanuit
het College worden een aantal opmerkingen
gemaakt. 



• er zijn relatief weinig personen (1300) in de leeftijd
van 75 jaar en ouder in de studie opgenomen.

• Dit roept de vraag op of wel kan worden geclaimd
dat het vaccin bij alle leeftijdsgroepen even effectief
is. 

• In de klinische studie is een klein aantal zijn geen 
immuungecompromitteerde personen opgenomen



• Bij een kleine groep personen in de studie is om 
verschillende redenen geen tweede dosering
gegeven.

• Bij deze groep is de effectiviteit 92%. 
• Dit roept de meer strategische vraag op of zou

kunnen worden volstaan met één dosering



• In reactie op een vraag wordt toegelicht dat, net 
als bij het BioNTech-vaccin voor het Moderna-
vaccin geen uitspraken kunnen worden gedaan
over de effectiviteit van het vaccin bij de groep
personen die voorafgaand aan de studie al een
COVID-19 infectie had doorgemaakt. 

• Hiervoor is de beschikbare data te beperkt. 
• Inmiddels is bekend dat de Gezondheidsraad

aanbeveelt om ook deze groep te vaccineren.



• De Gezondheidsraad zal adviseren ook mensen
van 55 tot 65 jaar te vaccineren met het 
AstraZeneca-vaccin. 

• Er zijn echter slechts beperkte data uit deze
patiëntengroep beschikbaar. 

• Informatie uit nog lopende studies moet
hierover meer duidelijkheid geven. 



• Er zijn signalen dat personen met pre-existente
COVID-19-infectie na vaccinatie met het Moderna-
vaccin een heftiger ziektebeeld vertonen dan bij hun
primaire COVID-19-infectie.

• Ook zou in de ziekenhuizen zijn opgemerkt dat een
substantieel deel van de medewerkers die hun
tweede gift van het vaccin kregen een dag uitvielen
door ziekte (zo’n 5%). 

• Er zijn hieromtrent nog weinig signalen bij
Bijwerkingencentrum Lareb binnengekomen.

• Rapporteren is echter essentieel om hier meer zicht
op te kunnen krijgen. Deze meldingen zullen in de 
komende maandelijkse rapporten worden
meegenomen.



• De fouten die in de studie zijn gemaakt leidden
aanvankelijk tot twijfels over de 
betrouwbaarheid van de resultaten. 

• Op basis hiervan is om additionele data 
gevraagd. 

• Deze zijn aangeleverd, en hieruit blijkt dat de 
resultaten ondanks de gemaakte fouten als
robuust kunnen worden beschouwd. 



• Over de effectiviteit van het vaccin tussen de 
eerste en de tweede dosis wordt opgemerkt dat 
het VK in de bijsluiter heeft opgenomen dat de 
effectiviteit na één dosis 73% is. 

• Dit is opmerkelijk aangezien de effectiviteit na 
de tweede dosis 70% is. De firma wordt verzocht 
hierover meer data aan te leveren. 



• De grootste tekortkoming op dit moment is dat
er op basis van de huidige beschikbare data 
geen uitspraken kunnen worden gedaan over de 
effectiviteit bij ouderen. 

• Zoals bekend is dit een belangrijke doelgroep
voor dit vaccin. 

• Voorgesteld wordt de beperkingen in de data 
omtrent de effectiviteit bij ouderen op te nemen
in het European Public Assessment Report 
(EPAR). 

• Het wordt echter niet aanbevolen om ouderen
uit de indicatie te halen. 



• Er zijn weinig personen met onderliggende
aandoeningen in de studies opgenomen.

• In reactie hierop wordt toegelicht dat
aanvankelijk voornamelijk gezondheidswerkers
werden geïncludeerd, vanuit de redenering dat
zij het grootste risico lopen op een infectie. 

• Later is de inclusie aangepast. Evenwel bestaat
het merendeel van de geïncludeerde populatie
uit gezonde personen zonder onderliggende
aandoeningen.



• Tijdelijke onderbreking van de vaccinatiecampagne met het 
AstraZeneca-vaccin

• Hoewel de rolzuiverheid tijdens bovengenoemd overleg met 
de ketenpartners groot was, zijn de rollen in de externe
communicatie vertroebeld geraakt. 

• Door deze communicatie is het beeld ontstaan dat het aCBG
het advies heeft gegeven de vaccinatiecampagne te
onderbreken. 

• Dit is echter niet de rol van het aCBG. Het aCBG heeft enkel
zorgen geuit over de nieuwe veiligheidssignalen en deze
besproken met de ketenpartners. 

• Vervolgens is door de minister besloten dat het onderbreken
van de vaccinatiecampagne op dat moment de juiste stap was. 



293 case 
reports van 
trombotische
en/of 
embolische
events

• Binnen de beroepsgroep(en) is er veel discussie over dit
onderwerp. Met name vasculair geneeskundigen vinden
dat er voldoende bewijs is dat de onderhavige signalen
vaccin-gerelateerd zijn.

• Bij de beroepsgroep zijn er zorgen dat er mogelijk
kwetsbare patiënten zijn die een verhoogd risico hebben
op deze bijwerkingen van het vaccin. 

• Ook onder patiënten is hierover veel onrust ontstaan. In 
reactie hierop wordt opnieuw benadrukt dat de huidige
beschikbare data te beperkt zijn om uitspraken te
kunnen doen over het risico voor specifieke groepen. 

• Wel is het zo dat het benefit voor verschillende
risicogroepen anders is, aangezien oudere patiënten een
groter risico hebben op een ernstig beloop van een
COVID-19 infectie dan jongere patiënten zonder
specifieke COVID-19 risicofactoren.



Agendapunt 6.1.a Lareb
overzicht overlijdens na
COVID-19 vaccinatie

• Het betreft een overzicht van de 94 meldingen 
van overlijdensgevallen die het 
bijwerkingencentrum Lareb ontving gedurende 
de eerste 8 weken van de Nederlandse COVID-19 
vaccinatiecampagne. 

• In deze periode zijn voornamelijk 
zorgmedewerkers, ambulancepersoneel, 
ouderen in verzorgingstehuizen en zelfstandige 
ouderen (90+) gevaccineerd.

• Een overlijdensgeval na vaccinatie hoeft niet 
altijd in te houden dat er sprake is van een 
causaal verband. De achtergrondincidentie voor 
mortaliteit is relatief hoog voor de betreffende 
leeftijdsgroep.



• Op dit moment is de verwachte kans op 
overlijden voor deze groep echter lager dan 
normaal, aangezien er in 2020 sprake was van 
oversterfte in deze groep. Hierdoor is er nu 
ondersterfte in deze groep ouderen. 

• Dit bemoeilijkt een vergelijking
• Wanneer er geen relatie is met het vaccin dan is 

de verwachting dat het aantal overlijdens gelijk
verdeeld is over de tijd. 

• In de dagen rondom de vaccinatie wordt echter
een drie- tot viervoudige verhoging in het 
aantal overlijdensgevallen gezien ten opzichte
van baseline. 



Update Vaxzevria (het COVID-19 Vaccin van 
AstraZeneca) 
• Dit onderwerp is eerder besproken in o.a. de 975e 
Collegevergadering (d.d. 1 april 2021). Het betreft een
veiligheidssignaal met betrekking tot het optreden van 
ernstige, zeldzame ziektebeelden, van trombose
gepaard gaande met trombocytopenie, na toediening
van het AstraZeneca-vaccin. 
• Het valt op dat hier in media veelal ten onrechte uit
wordt opgemaakt dat de onderhavige events niet
kunnen optreden na toediening van de tweede dosis. 
Er is echter nog onvoldoende ervaring met de tweede
dosis om dergelijke uitspraken te kunnen doen. 



• Op basis van de huidige beschikbare data stellen de PRAC-
Rapporteurs twee aanpassingen aan de SmPC voor: 

• Rubriek 4.4 (bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij
gebruik) – toevoegen: ‘No specific risk factors have been 
identified. Benefit-risk should be considered taking into account 
the availability of the alternatives and epidemiological local 
data.’ 

• Rubriek 4.8 (bijwerkingen) – toevoegen: ‘Thrombocytopenia 
(common) + Thrombosis (e.g. CVST, splanchnic vein thrombosis, 
Arterial thrombosis) 
• Aanleiding voor de aanpassing van rubriek 4.8 is de onbalans in 
het aantal gevallen van trombocytopenie die in de klinische 
studies met het vaccin werd gezien tussen de vaccingroep en de 
controlegroep



• Nederland heeft aangegeven het niet eens te zijn
met de voorgestelde opmerking over de benefit/risk 
balans in rubriek 4.4. Dit aangezien in rubriek 4.1 
(therapeutische indicatie) al is opgenomen dat het 
vaccin moet worden ingezet in overeenstemming
met nationale guidance

• Ook is Nederland het niet eens met het opnemen
van trombose als op zichzelf staande entiteit in 
rubriek 4.8.



• Rubriek 4.4: ‘The majority of these cases 
occurred within the first seven to fourteen days 
following vaccination and occurred mostly in 
women under 55 60 years of age’. 

• Toe te voegen tekst is onderstreept.
• De tekst met betrekking tot de benefit/risk 

balans is niet opgenomen.
• Rubriek 4.8: Hier wordt ‘trombocytopenie’ 

opgenomen, en in plaats van trombose als op 
zichzelf staande entiteit is nu trombose + 
trombocytopenie als bijwerking opgenomen. 



• Het PRAC-besluit is toegelicht aan de ministers van 
Volksgezondheid uit de verschillende EU lidstaten.

• Bij hen bestond de behoefte om dit risico beter te
kunnen plaatsen in de context van het klinische
voordeel van dit vaccin. 

• Tussen het Europees Geneesmiddelenagentschap
(EMA) en de Europese Commissie (EC) heeft
vervolgens overleg plaatsgevonden met betrekking
tot de vraag hoe op dat vlak meer informatie kan
worden verstrekt.

• Inmiddels is door de EC een artikel 5(3) procedure 
gestart. Hierin vraagt de EC het EMA de benefit/risk 
balans verder te karakteriseren voor de verschillende
leeftijdsgroepen en mogelijke andere risicofactoren.
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