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Beste lezer,
2011 was voor België een nogal bijzonder jaar 
en, ondanks een regering van lopende zaken, 
heeft het fagg er alles aan gedaan om zijn 
missie optimaal te vervullen: tegenover de 
gezondheidssector, zijn partners, de overheid, 
maar ook en vooral tegenover de patiënten. 
Dit jaarverslag 2011, “Het fagg op het juiste 
spoor”, getuigt ervan dat het fagg zich 
uitstekend van zijn taak heeft gekweten.

Zoals iedereen weet, ligt de rol van de patiënt 
mij zeer na aan het hart. Ik ben dan ook 
zeer verheugd over het grote succes van 
de tweede campagne van het fagg, “Een 
geneesmiddel is geen snoepje”, om het grote 
publiek bewuster te maken van het correcte 
gebruik van geneesmiddelen. Het is inderdaad 
belangrijk op tijd en stond te herhalen dat een 
geneesmiddel ondoeltreff end, ongeschikt of 
zelfs ronduit gevaarlijk kan zijn bij verkeerd 
gebruik, zonder advies van een arts of 
apotheker en als de aanbevelingen van de 
bijsluiter niet worden gerespecteerd.

Daarnaast wil ik ook graag de inspanningen in 
de verf zetten die het fagg in samenwerking 
met de sector leverde om de achterstand 

weg te werken in de verwerking van de 
aanvraagdossiers voor vergunningen voor het 
in de handel brengen van geneesmiddelen. 
Dit betekent dat we de toekomst voortaan 
sereen tegemoet kunnen kijken en dat de 
afhandeling van de dossiers voortaan volgens 
de regels en binnen de vastgelegde termijnen 
gebeurt. Dat is natuurlijk essentieel gezien 
het aantal ingediende aanvragen, maar ook en 
vooral in termen van publieke dienstverlening 
aan de gemeenschap.

Ik ben ervan overtuigd dat het fagg ook in 
2012 alle nieuwe uitdagingen succesvol zal 
aanpakken. Ik denk daarbij bijvoorbeeld 
aan de oprichting van een kenniscentrum 
voor alles wat te maken heeft met antibi-
oticagebruik en -resistentie bij dieren, het 
Antimicrobial Consumption and Resistance 
in Animals (AMCRA), dat streeft naar een 
aanzienlijke verlaging van de antibioticacon-
sumptie bij dieren in België en waaraan het 
fagg in 2011 zeer nauw meewerkte. Maar ook, 
recenter, aan het schandaal rond de PIP-im-
plantaten. Deze crisis legde een aantal hiaten 
in de regelgeving bloot, in het bijzonder op 
het gebied van de traceerbaarheid en controle 
van implantaten.

Ik weet hoeveel werk de medewerkers van 
het agentschap in het kader van dit dossier al 
hebben verzet en ik twijfel er niet aan dat zij 
zich zullen blijven inzetten om oplossingen 
te bedenken voor deze complexe maar o zo 
belangrijke problematiek voor de Volksge-
zondheid.

Tot slot wil ik het voltallige personeel van 
het fagg bedanken voor al het werk dat het 
dagelijks uitvoert om elke dag opnieuw de 
kwaliteit, veiligheid en doeltreff endheid van 
onze geneesmiddelen en gezondheidsproduc-
ten te verbeteren.

Veel leesplezier,

Laurette Onkelinx,
Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken 

en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale 
Culturele Instellingen 

Voogdijminister van het fagg

september 2012

Woord van de Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale 
Culturele Instellingen, Voogdĳ minister van het fagg
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Woord van de Administrateur-generaal

Beste lezer,
2011 is voor ons agentschap zonder enige 
twijfel het jaar waarin de vooruitgang en 
de resultaten van de eerste jaren werden 
geconsolideerd. Vandaar ook de titel van 
dit jaarverslag 2011: “Het fagg op het juiste 
spoor”. Ondanks de moeilijke politieke 
omstandigheden in 2011 zette het fagg de 
consolidatie van zijn funderingen ongestoord 
voort en werd het steeds effi  ciënter in de 
uitvoering van zijn taken.

In eerste instantie werd door de aanduiding 
van het middle management de laatste hand 
gelegd aan ons organogram. Het middle 
management werd geleidelijk aan ingevoerd 
en de continuïteit van de diensten bleef steeds 
verzekerd. Ik heb dan ook alle reden om blij te 
zijn.

Naast deze structurele optimalisering bleef 
ons agentschap onder andere de verwerking 
en uitgifte van offi  ciële documenten, 
vergunningen, licenties en certifi caten 
verbeteren door de documentaire stroom 
te optimaliseren, met name via een steeds 
evoluerend elektronisch systeem. In november 
2011 werd overigens een groot project tot een 
goed einde gebracht, namelijk de omvangrijke 
migratie van ons informaticasysteem.

Dit jaar betekent voor onze organisatie ook 
het perspectief van een positieve balans in het 
kader van de behandeling van achterstallige 
dossiers voor het krijgen van een vergunning 
voor het in de handel brengen. In juli 2008 
stond de teller op 20 000 lopende dossiers; 
eind 2011 was dat nog maar iets meer dan 
10 000 dossiers, wat ongeveer overeenkomt 
met het aantal jaarlijks ingediende dossiers. 
Deze goede resultaten weerspiegelen het 
uitstekende werk van de Werkgroep Backlog 
en hebben, in overleg met al onze partners, 
geleid tot het voorstellen van de nodige 
verbeteringen aan de interne procedures en 
aan het informaticasysteem.

2011 was ook het jaar van de premières 
en nieuwigheden: onder andere de eerste 
decentrale registratieprocedure voor een 
traditioneel kruidengeneesmiddel, het project 
AMCRA, de rol – voor de allereerste keer – van 
Leading Member State in het kader van een 
Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) of 
de lancering voor onze partners (o.a. vergun-
ninghouders en opdrachtgevers van klinische 
proeven) van de nieuwe procedure voor de 
elektronische melding van bijwerkingen van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Naast al deze belangrijke verwezenlijkingen 
in 2011 mag ik uiteraard ook onze tweede 
mediacampagne “Een geneesmiddel is geen 
snoepje” met haar twaalf tips voor een 
oordeelkundig gebruik van geneesmiddelen 
niet vergeten. Deze sensibiliseringscampagne 
voor het publiek werd zowel door de pers 
als door de gezondheidszorgbeoefenaars 
en de patiënten zelf zeer positief onthaald. 
Dit sterkt ons om dit soort campagnes te 
herhalen. Als hoeder van de Volksgezondheid 
is het immers ook onze taak om de bevolking 
te sensibiliseren en te informeren.

Ik kan dit overzicht niet afsluiten zonder 
ook even stil te staan bij het schandaal rond 
de PIP-borstimplantaten, dat eind 2011 
losbarstte. Dit fraudedossier deed het debat 
weer oplaaien over de problematiek van de 
medische hulpmiddelen en de invoering 
van een traceersysteem voor het gebruik 
van implantaten in het algemeen. Dit staat 
overigens nu al op onze prioriteitenlijst voor 
het jaar 2012.

2012 zal nog om een andere reden een 
bijzonder jaar zijn voor het fagg: het jaar 
van zijn eerste lustrum en meteen ook de 
gelegenheid om de balans van de eerste vijf 
jaar van zijn bestaan op te maken. Op zijn 
verjaardag zal het fagg trouwens ook zijn 
nieuwe visuele identiteit voorstellen.
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Uiteraard zijn onze mooie resultaten 
niet alleen aan de medewerkers van het 
Agentschap te danken, maar ook aan onze 
partners. Ik wil hen dan ook allen van harte 
bedanken. Samen met alle medewerkers die 
binnen het fagg met professionalisme en 
enthousiasme hun taken op zich nemen, wens 
ik u veel leesplezier.

Xavier De Cuyper,
Administrateur-generaal van het fagg

september 2012
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Missie
Het   fagg speelt een essentiële rol in de 
bescherming van de Volksgezondheid met als 
missie:

“Het verzekeren, vanaf hun ontwikkeling tot 
hun gebruik, van de kwaliteit, de veiligheid en 
de doeltreff endheid:

• van geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik, met inbegrip 
van homeopathische geneesmiddelen en 
geneesmiddelen op basis van planten, 
magistrale en offi  cinale bereidingen;

• van gezondheidsproducten waaronder 
medische hulpmiddelen en hulpstukken, en 
grondstoff en bestemd voor de bereiding en 
de productie van geneesmiddelen.

Het verzekeren, vanaf hun wegneming tot 
hun gebruik, van de kwaliteit, de veiligheid en 
de doeltreff endheid:

• van alle operaties met bloed, cellen en 
weefsels, die eveneens gedefi nieerd zijn als 
gezondheidsproducten”.*

* Gebaseerd op de wet van 20 juli 2006 (BS 08.09.2006) 
over de oprichting en de werking van het fagg.

Rol
Het verzekeren van de kwaliteit, de veiligheid 
en de doeltreff endheid van geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten in klinische 
ontwikkeling en op de markt.

Waarden
De waarden die leven binnen het fagg zijn 
zorgvuldig gekozen en vormen de leidraad 
doorheen onze dagelijkse activiteiten:

• Professionalisme
• Integriteit
• Openheid en transparantie
• Polyvalentie
• Participatie

Missie, rol en waarden
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Organogram van het fagg

© fagg/comm/22-11-2011
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Nieuw in 2011
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Middle management 
of MIDMA
Ons agentschap evolueerde verder, met onder 
meer de aanstelling van de verschillende 
afdelingshoofden binnen het fagg:

Diensten van de Administrateur-generaal 
(DAG)

• Ann Eeckhout voor de Afdeling 
Communicatie

• Steven Hippe voor de Juridische Afdeling

Ondersteunende diensten (Od)

• David De Kuyssche voor de Afdeling B&Bc 
(budget en beheerscontrole)

• Magali Durieux voor de Afdeling ICT

Directoraat-generaal (DG) PRE vergunning

• Kristof Bonnarens voor de Afdeling R&D 
(humaan)

• Sofi e Colyn voor de Afdeling Marketing 
Authorisation (humaan)

• Dries Minne voor de Afdeling 
Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig 
Gebruik

• Wim Penninckx voor de Afdeling 
Evaluatoren

Directoraat-generaal (DG) POST vergunning

• Iris Geussens voor de Afdeling Marketing 
Authorisation (Variaties & Hernieuwingen)

• Th ierry Roisin voor de Afdeling Vigilantie 
(farmaco, materio, hemo, bio)

• Marie-Louise Bouffi  oux voor de Afdeling 
Goed Gebruik

Directoraat-generaal (DG) INSPECTIE

• Karin Froidbise voor de Afdeling Industrie
• Roy Vancauwenberghe voor de Afdeling 

Speciale Onderzoekseenheid (SOE)

Het Directiecomité hoopt in 2012 de selectie 
van de nog ontbrekende afdelingshoofden te 
kunnen afsluiten, namelijk:

• Afdelingshoofd voor de Afdeling Kwaliteit 
bij de DAG

• Afdelingshoofd voor de Afdeling P&O 
(personeel en organisatie) bij de Od

• Afdelingshoofd voor de Afdeling Ge-
zondheidsproducten bij het DG POST 
vergunning

• Afdelingshoofd voor de Afdeling Afl evering 
bij het DG INSPECTIE

• Afdelingshoofd voor de Afdeling 
Controlebeleid bij het DG INSPECTIE
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Communicatie rond 
experimenten
Sinds enkele jaren wordt er gewerkt aan 
het project Interactieve website CA – EC. 
Dit project moet de communicatie rond de 
aanvragen voor klinische proeven tussen de 
competent authority (CA – bevoegde autoriteit, 
hier het fagg), de Ethische comités (EC’s) 
en de opdrachtgevers van klinische proeven 
in België aanzienlijk vergemakkelijken en 
tegelijkertijd transparanter maken. De 
EC’s betrokken bij de behandeling van het 
dossier, kunnen via deze interactieve website 
aangeven of ze een volledig dossier hebben 
ontvangen. Vanaf de start van de behande-

lingstermijn van het dossier wordt op de in de 
regelgeving bepaalde tijdstippen informatie 
uitgewisseld tussen de lokale EC’s, het comité 
dat het enkel advies uitbrengt, het fagg en de 
opdrachtgever.

In de loop van 2011 zijn verschillende 
testen uitgevoerd. Om een aantal technische 
problemen met de website op te lossen, 
werd in overleg met de stuurgroep beslist de 
aanmeldingsprocedure aan te passen en te 
vereenvoudigen.

In de loop van 2012 zal de website in gebruik 
worden genomen.

Strategisch 
communicatieplan 
van het fagg
Sinds januari 2011 werkten de Afdeling 
Communicatie en de Werkgroep 
Communicatie van ons agentschap samen 
aan het strategische communicatieplan van 
het fagg. Voor het strategische luik konden ze 
daarbij rekenen op de steun van de Federale 
Overheidsdienst Personeel & Organisatie 
(FOD P&O).

Om onze missie zo optimaal mogelijk te 
kunnen vervullen, is het van vitaal belang 
het agentschap te voorzien van een sterk 
communicatiebeleid dat in lijn ligt met het 
ingevoerde organisatiebeleid.

De uitwerking van een dergelijk strategisch 
communicatieplan omvat twee grote luiken:

• een strategisch luik dat bestaat uit de 
analyse van het beleid van het fagg als 
bevoegde autoriteit enerzijds en van het 
communicatiebeleid anderzijds. Deze 
analyse moet resulteren in het formuleren 
van de strategische communicatiedoelstel-
lingen;

23952_AFMPS_annualreport2011_NL.indd   1323952_AFMPS_annualreport2011_NL.indd   13 29/11/12   13:5329/11/12   13:53
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• een luik planning, implementatie en 
evaluatie. Dit bestaat uit de planning van 
de operationele doelstellingen en acties, de 
opvolging van het strategische communica-
tieplan en, tot slot, de evaluatie ervan.

De externe en interne communicatie werd 
geanalyseerd via:

• interne bevraging van alle medewerkers van 
het agentschap (maart 2011) en van externe 
focusgroepen samengesteld uit de leden 
van de drie comités van het fagg (24 maart 
2011)

• telefonische bevraging van journalisten (mei 
2011)

• overleg binnen interne focusgroepen die 
de resultaten van de interne bevraging 
moesten verfi jnen (26 april 2011)

• een seminarie met fagg-collega’s die een 
sleutelrol hebben in de informatiefl ow (24 
mei 2011).

Deze analyse resulteerde in het formuleren 
van de strategische communicatiedoelstellin-
gen en het afro  nden van het strategische luik.

De strategische communicatiedoelstellingen 
werden vervolgens vertaald naar operationele 
doelstellingen en communicatieacties en de 
verschillende prioriteiten werden bepaald.

Voor 2011 noteren we als enkele van de 
gerealiseerde prioriteiten:

• De uitbreiding van de informatie specifi ek 
bedoeld voor het grote publiek, met de 
mediacampagnes en de uitbouw van de 
databank met de bijsluiters van de in 
België vergunde en gecommercialiseerde 
geneesmiddelen;

• De lancering van onze tweede 
mediacampagne: “Een geneesmiddel is geen 
snoepje!”. Dit na overleg met geprivilegieer-
de partners en een aankondiging op maat 
van de diverse doelgroepen van het fagg;

• De voorbereiding van de nieuwe visuele 
identiteit van het fagg naar aanleiding van 
de vijfde verjaardag van het agentschap.

Enkele prioriteiten op de agenda 2012:

• Vieren met alle personeelsleden en onze 
partners van onze vijfde verjaardag en 
uitgeven van een verjaardagsbrochure met 
een terugblik op het eerste lustrum;

• Lanceren van de nieuwe visuele identiteit 
van het fagg met een facelift van onze 
website;

• Met het oog op het verhogen van 
de transparantie het verschaff en 
van belangrijke informatie (o.a. het 
reglementaire kader en de missie, het 
huishoudelijke reglement, de samenstelling, 
de vergaderkalender, dagordes en 
verslagen.) van de fagg-comités en van de 
commissies verbonden aan het fagg.
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Nature Reviews Drug 
Discovery wĳ dt artikel 
aan tienjarig bestaan 
van het Committee for 
Orphan Medicinal Products 
(COMP – Comité voor 
weesgeneesmiddelen)
Nature Reviews Drug Discovery publiceerde 
in zijn uitgave van 5 mei 2011 het artikel 
“European regulation on orphan medicinal 
products: 10 years of experience and future 
perspectives”, gewijd aan de tiende verjaardag 
van het COMP. Het artikel biedt een overzicht 
van de belangrijkste realisaties van het COMP 
sinds zijn oprichting.

In 2000 werd de reglementering betreff ende 
weesgeneesmiddelen op het niveau van 
de Europese Unie (EU) aangenomen om 
patiënten te helpen die aan een zeldzame 
ziekte lijden waarvoor geen enkele 
toereikende behandeling bestaat. Sindsdien 
erkende de Europese Commissie, na positief 
advies van het COMP, meer dan 850 
producten als weesgeneesmiddel en kregen 
meer dan 60 weesgeneesmiddelen een 
vergunning voor het in de handel brengen 
(VHB) in Europa.

Via dit artikel en ter gelegenheid van de 
tiende verjaardag van het COMP wierp 
Nature Reviews Drug Discovery een blik op 
de geboekte resultaten en op de ervaring 
opgedaan tijdens de eerste tien werkingsjaren. 
Het artikel blikt ook vooruit en buigt zich 
onder meer over de vraag hoe de ontwikkeling 
van geneesmiddelen beter gekatalyseerd 
kan worden voor het grote aantal zeldzame 
aandoeningen waarvoor nog steeds geen 
effi  ciënte behandeling bestaat.

Kruidengeneesmiddelen
Allereerste decentralised 
procedure (DCP – decentrale 
registratieprocedure) met België 
als referentielidstaat
De Eenheid Homeopathie & Fytotherapie 
heeft met de medewerking van de Afdeling 
Evaluatoren in 2011 haar eerste DCP voor een 
traditioneel kruidengeneesmiddel afgerond 
met België als referentielidstaat. Dit is een 
mooi voorbeeld van interactie tussen de 
fi rma, het fagg en de betrokken instanties op 
internationaal niveau.

Einde van de overgangsperiode
De overgangsperiode van zeven jaar, 
ingevoerd door Richtlijn 2004/24/EG 
betreff ende traditionele kruidengeneesmid-
delen, liep af op 30 april 2011 (artikelen 43 
tot 50 van het KB van 14 december 2006). 
Voortaan moeten alle preparaten op basis 
van planten die in de handel worden gebracht 
en beantwoorden aan de defi nitie van een 
geneesmiddel, vooraf zijn geregistreerd (voor 
traditionele kruidengeneesmiddelen) of het 
voorwerp zijn geweest van een VHB.
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• Suspected Unexpected Serious Adverse 
Reactions (SUSAR – verdachte onverwachte 
ernstige bijwerkingen ) uit interventionele 
klinische proeven moeten verzonden 
worden naar de EVCTMPROD-module van 
EudraVigilance;

• Andere rapporten naar de 
EVHUMAN-module van EudraVigilance.

Gezien het grote aantal fouten vastgesteld 
in de status van de genotifi ceerde producten 
wil het fagg de sector van de medische 
hulpmiddelen (hoofdzakelijk van klasse 
I) attent maken op de bepalingen. Steeds 
meer notifi caties hebben immers betrekking 
op producten met preparaten op basis van 
planten (zoals essentiële oliën of diverse 
extracten) met medicinale werking.

De Eenheid Homeopathie & Fytotherapie, 
verantwoordelijk voor het beheer van registra-
tieprocedures of procedures voor een VHB van 
alle kruidengeneesmiddelen, heeft een reeks 
presentaties op onze website gepubliceerd 
die tijdens seminaries werden getoond en die 
meer uitleg geven over o.a. de instrumenten 
die werden ingevoerd om de compilatie van de 
gegevens door de fi rma’s en het verloop van de 
procedures duidelijker te maken.

In 2011 fi naliseerde de Eenheid Homeopathie 
& Fytotherapie 57 dossiers met betrekking 
tot aanvragen tot registratie/vergunning van 
kruidengeneesmiddelen en de wijzigingen ervan.

EudraVigilance: 
herhaling van de nieuwe 
procedure voor de 
elektronische rapportering 
van bĳ werkingen
In april 2011 lanceerde het fagg voor 
zijn partners (o.a. vergunninghouders en 
sponsors van klinische proeven) de nieuwe 
procedure voor het elektronisch rapporteren 
van bijwerkingen van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik. Deze nieuwe procedure 
werd gelanceerd om een oplossing te bieden 
aan de problemen die het fagg ondervond met 
het lokale EudraVigilance-systeem en houdt 
een vereenvoudiging van het elektronisch 
rapporteren in.

In overeenstemming met de nationale en 
Europese regelgeving moeten bijwerkingen 
van geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
sindsdien elektronisch en rechtstreeks worden 
gemeld aan het EudraVigilance-systeem van 
het European Medicines Agency (EMA – 
Europees Geneesmiddelenbureau), en dit naar 
de volgende modules:
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communiceren, te sensibiliseren en te 
adviseren. Dit met als doel de gezondheid 
van mens en dier en het dierenwelzijn te 
vrijwaren, en te komen tot een duurzaam 
antibioticumbeleid in België.

De oprichters en fi nancierders van AMCRA 
zijn de landbouworganisaties (Boerenbond, 
Algemeen Boerensyndicaat en Fédération 
Wallone de l’Agriculture), de Beroepsver-
eniging van Mengvoederfabrikanten, de 
Algemene Vereniging van de Geneesmid-
delenindustrie (pharma.be) en de Hoge 
Raad van de Orde der Dierenartsen samen 
met de faculteiten Diergeneeskunde van 
de universiteit van Gent en de universiteit 
van Luik. Het Federaal Agentschap voor de 
veiligheid van de voedselketen (FAVV) en 
het fagg ondersteunen en medefi nancieren 
AMCRA. AMCRA zal streven naar een 
maximale participatie van alle betrokken 
partijen via een uitgebreide adviesraad en dit 
alles om een duurzaam antibioticumbeleid in 
de diergeneeskunde in België te realiseren.

Het gebruik van antibiotica in de dierge-
neeskunde en de veehouderij en de daaruit 
volgende ontwikkeling van resistentie bij dier 
en mens is een belangrijk probleem. Met de 
oprichting van AMCRA slaan alle betrokken 
actoren en de overheid de handen in elkaar 
om deze problematiek aan te pakken.

Oprichting van 
een kenniscentrum 
voor antibioticumgebruik 
en -resistentie bĳ  
dieren, AMCRA
Op 15 juni 2011 werd in de gebouwen van 
het fagg een memorandum of understanding 
ondertekend voor de oprichting van het 
kenniscentrum voor antibioticumgebruik en 

-resistentie bij dieren, kortweg AMCRA. Om 
vanaf 1 januari 2012 operationeel te zijn, 
werden voor deze vzw een coördinator en een 
administratieve medewerker aangetrokken.

AMCRA is een nooit gezien, uniek en 
sectorbreed initiatief met als missie alle 
gegevens in verband met het gebruik 
van en resistentie tegen antimicrobiële 
middelen bij dieren in België te verzamelen 
en te analyseren, om op basis hiervan 
op een neutrale en objectieve manier te 
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België Leading Member 
State in de Voluntary 
Harmonisation Procedure 
(VHP – vrĳ willige 
harmonisatieprocedure)
In het kader van de Clinical Trial Facilitation 
Group (CTFG) nam de Afdeling R&D 
(humaan) van het DG PRE vergunning actief 
deel aan de VHP. De VHP is een procedure 
die voorafgaat aan de eigenlijke indiening 
en die opdrachtgevers garanties biedt tot 
een gemeenschappelijke en geharmoni-
seerde evaluatie van hun dossiers voor 
multinationale klinische proeven door de 
betrokken lidstaten. De nationale indiening 
die volgt op de VHP wordt zo een puur 
administratief gebeuren.

In april en mei 2011 trad het fagg voor het 
eerst op als Leading Member State in het 
kader van een VHP, opgezet door de CTFG. 
Na evaluatie van het Clinical Trial Application 
(CTA)-dossier door de verschillende lidstaten 
betrokken bij de bewuste procedure, 
consolideerde België de lijst met Grounds for 
Non Acceptance (GNA – grote bezwaren).

In oktober 2011 trad België op als referen-
tielidstaat bij de nieuwe procedure die werd 
ontwikkeld in het kader van de VHP. Volgens 
deze nieuwe manier van werken, beoordeelt 
de referentielidstaat eerst het dossier en 
maakt een evaluatieverslag op waarop de 
andere betrokken lidstaten vervolgens 
kunnen reageren. De referentielidstaat 
stelt een lijst op met GNA na bespreking 
van de opmerkingen van de verschillende 
betrokken lidstaten. De referentielidstaat 
evalueert de antwoorden die door de sponsor 
worden bezorgd en deelt deze met de andere 
betrokken lidstaten.

De VHP is een belangrijke taak voor de 
Afdeling R&D (humaan).

In 2011 werd België betrokken bij 38 van de 
in totaal 82 VHP. Bij de nationale fase na de 
presubmissie van de VHP, bedraagt de tijd 
tussen het opstarten van de procedure (T0) en 
de goedkeuring gemiddeld 2,23 dagen. Deze 
periode is aanzienlijk korter dan het door de 
CTFG aanbevolen maximum van tien dagen. 
Dit gemiddelde houdt geen rekening met 
vertraging te wijten aan de ontvangst van het 
betalingsbewijs van de vergoeding.

Migratie van 
de ICT-infrastructuur
De Afdeling ICT zette in 2011 de 
autonomisering van haar ICT-diensten voort. 
Hiertoe werd een deel van de bestaande 
ICT-infrastructuur, dat tot dan beheerd werd 
bij de FOD Volksgezondheid gemigreerd 
naar de Shared Services, onder het beheer van 
FEDICT en de FOD Kanselarij van de Eerste 
Minister.

De applicaties van alle fagg-medewerkers 
werden gemigreerd naar het nieuwe domein 
YourICT en er werden een nieuwe mailserver 
en nieuwe tools voor beveiligde verbindingen 
(zoals Virtual Private Network in het kader van 
telewerk en een beveiligingsplatform voor de 
verbindingen naar het EMA en de Europese 
mailboxen) in gebruik genomen.

Daarnaast consolideerde de Afdeling ICT 
het lokale informaticanetwerk en er kwam 
een specifi ek serverlokaal voor een betere 
ondersteuning van lopende projecten zoals 
het PMO-project rond het kadaster der 
apotheken dat nood heeft aan Firewalls op 
de verbinding met Smals (vzw die de sociale 
sector en de federale overheidsdiensten 
ondersteunt en begeleidt op het vlak van 
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informatiebeheer), de migratie van het tijdsre-
gistratiesysteem Protime en de verschillende 
toegangspoorten, alsook de start van de 
Agile-softwareontwikkelings methodologie.

“Een geneesmiddel 
is geen snoepje!”, onze 
tweede mediacampagne
In het kader van zijn bevoegdheden wil 
ons Agentschap zo volledig mogelijke en 
gemakkelijk toegankelijke informatie over 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten ter 
beschikking stellen van de patiënten zodat 
zij er op een rationele en veilige manier mee 
zouden omspringen.

Na het online ter beschikking stellen van 
de bijsluiters en de samenvattingen van 
de kenmerken van het product (SKP) van 
geneesmiddelen die in België in januari 2010 
vergund en in de handel waren, lanceerde 
het fagg op 12 september 2011 zijn tweede 
mediacampagne: “Een geneesmiddel is 
geen snoepje!”. Met deze campagne wil het 
agentschap het grote publiek sensibiliseren 
voor het goed gebruik van geneesmiddelen.

Deze campagne wil via de minisite www.
eengeneesmiddelisgeensnoepje.be aan de 
hand van twaalf tips het grote publiek bewust 
maken dat een geneesmiddel ondoeltreff end, 
ongeschikt of zelfs ronduit gevaarlijk kan 
zijn bij verkeerd gebruik, gebruik zonder 
advies van een arts of apotheker en wanneer 
de richtlijnen in de bijsluiter niet worden 
gerespecteerd. Met geneesmiddelen mag je 
inderdaad niet lichtzinnig omspringen: “Een 
geneesmiddel is geen snoepje!”. De minisite 
is toegankelijk via een banner op de website 
van het fagg en is bedoeld als referentie om 
patiënten te helpen geneesmiddelen correct 
te gebruiken. De eerste maand na de lancering 
werd de minisite 84 336 keer bezocht.

De campagne werd verspreid over het 
ganse land via affi  ches in de apotheek en 
de wachtruimte van artsen en pediaters, 
banners op verschillende internetsites, 
aankondigingen in verschillende kranten en 
magazines en via het openbaar vervoer in een 
aantal grote steden.
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Ontwikkelcirkels 
binnen het agentschap
Na de aanduiding van het MIDMA kon de 
Afdeling P&O het project rond de ontwikkel-
cirkels opstarten met de volledige steun van 
het directiecomité.

Voor de Afdeling P&O vormen de ontwik-
kelcirkels een eerste stap naar een grondige 
analyse van de managementcapaciteiten 
van alle teamleiders. We willen inderdaad 
beschikken over een team functionele chefs 
die optreden als facilitatoren die bereid zijn 
te luisteren en verantwoordelijkheidsgevoel 
bij te brengen. Anderzijds willen we dat onze 
medewerkers nog meer zin voor initiatief, 
autonomie en participatie zouden tonen. In 
dat opzicht bieden de ontwikkelcirkels niet 
alleen een interessante eerste denkoefening 
maar ook een methode en een duidelijk kader 
om zich verder in die lijn te ontwikkelen. 
Ontwikkelcirkels dienen in de eerste plaats 
om de communicatie tussen leidinggevenden 

en hun medewerkers te bevorderen en een 
werkrelatie uit te bouwen waarin beide 
partijen een duidelijke overeenkomst hebben 
vastgelegd. De medewerkers krijgen daarbij 
de kans hun wensen op het gebied van hun 
verdere ontwikkeling kenbaar te maken, 
terwijl ook hun verantwoordelijkheidsgevoel 
wordt aangesproken.

Concreet liet de Afdeling P&O alle functionele 
chefs (meer dan 60 personen) een eendaagse 
opleiding volgen en werden er voor alle 
medewerkers in totaal vier informatiesessies 
georganiseerd. Er zijn handleidingen ter 
beschikking gesteld en de medewerkers van de 
Afdeling P&O waren ook steeds beschikbaar 
voor de nodige, individuele ondersteuning 
omdat zij luisterbereidheid hoog in het 
vaandel dragen. Op korte en middellange 
termijn wordt ook een opfrissing in het kader 
van de managementcompetenties voorzien.

2011 of het einde 
van de Werkgroep Backlog 
in samenspraak 
met de stakeholders
Jarenlang werden er minder dossiers voor 
VHB of dossiers voor wijzigingen aan 
een VHB afgesloten dan dat er dossiers 
binnenkwamen. Deze discrepantie leidde tot 
een progressieve opeenstapeling van dossiers 
en een aanzienlijke achterstand. Zo waren 
er in juli 2008 meer dan 20 000 lopende 
dossiers. Om deze achterstand in te halen en 
de dossiers binnen de wettelijk vastgelegde 
termijnen af te sluiten, startte het fagg het 
zogenaamde Backlog-project op. De bedoeling 
van het project was de prestaties van het 
agentschap op het vlak van zijn basisactivi-
teiten te verhogen zonder aan kwaliteit in te 
boeten. Op termijn moest dit project toelaten 
de opgelopen achterstand weg te werken 
en dossiers binnen de wettelijk vastgelegde 
termijnen af te sluiten. Het project zorgde in 
augustus 2008 voor een ommekeer: het aantal 
afgesloten dossiers lag toen hoger dan het 
aantal binnenkomende dossiers.
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Dankzij de continue stijging van de prestaties 
bleven er eind 2011 slechts iets meer dan 
10 000 niet-afgesloten dossiers over. Dit 
cijfer komt ongeveer overeen met het aantal 
dossiers dat jaarlijks wordt ingediend. Het 
project bleek dus een onvervalst succes en kon 
worden afgerond.

Het einde van het project betekent echter niet 
dat de inspanningen mogen worden afgezwakt. 
Tijdens het vijf jaar durende project werd 

mede dankzij de ingevoerde monitoringtool 
vastgesteld dat het aantal ingediende dossiers 
zelf ook gestaag steeg. Waar er in 2007 jaarlijks 
minder dan 8 000 dossiers werden ingediend, 
stelde men in maart 2012 vast dat er in de 
afgelopen twaalf maanden ongeveer 9 500 
dossiers werden ingediend. Ook de inwerking-
treding van de nieuwe richtlijn betreff ende 
de geneesmiddelenbewaking op 21 juli 2012 
zou een invloed kunnen hebben op het aantal 
ingediende dossiers. 

Onze huidige capaciteit om dossiers af te 
sluiten bedraagt iets meer dan 12 000 dossiers 
per jaar.

Waakzaam blijven is dus de boodschap!
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Fagg-dag 2011 in het teken 
van Het Europees Jaar van 
het Vrĳ willigerswerk
Tijd geven is het meest kostbare én het 
goedkoopste wat je kan doen voor elkaar.

Na heel wat hersenkronkels en anders dan 
anders koos het fagg niet voor de meest 
gangbare teambuildingsdag maar wel voor 
eentje met een nobele intentie.

Gedurende één week kon worden meegewerkt 
aan verschillende initiatieven. Een kleine 
greep uit de verschillende vrijwilligersactivi-
teiten:

• hulp in een naaiatelier;
• hulp in een sociaal restaurant;
• schilderwerken in een opvangcentrum voor 

daklozen;
• opfrissen van een gemeenschappelijke 

ruimte in een opvangcentrum voor 
asielzoekers;

• museumbezoek met blinde en slechtziende 
leerlingen;

• tandemfi etstocht met blinde en slechtziende 
leerlingen.

Op vrijdag sloten alle vrijwilligers de week 
samen af met een aangenaam moment 
waarop ervaringen werden uitgewisseld. Op 
dit afsluitmoment toonde de vzw Samusocial, 
een organisatie die zich inzet voor daklozen, 
ons een kortfi lm en gaf ons uitleg over haar 
activiteiten. Ook Time4society, de organisatie 
die de projecten zorgvuldig voor ons uitkoos, 
lichtte haar werking kort toe.

Belangrĳ k dossier 
met transversaal 
overleg en aandacht 
van de buitenwereld
Borstimplantaten geproduceerd 
door de fi rma POLY IMPLANT PROTHESE 
(PIP) in Frankrijk

De laatste drie jaar steeg het aantal 
meldingen van incidenten bij het gebruik van 
borstimplantaten gevuld met siliconengel, 
geproduceerd door de fi rma PIP in Frankrijk. 
Het betreft voornamelijk breuken van 
de protheses en lokale complicaties. Bij 
een inspectie door de Franse bevoegde 
autoriteit bleek dat de siliconengel die 
werd gebruikt bij de productie van de 
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implantaten verschillend was van de gel die 
was goedgekeurd. De prothesen zijn dus niet 
conform de regelgeving betreff ende medische 
hulpmiddelen en werden niet onderworpen 
aan de voorziene evaluatie.

In het kader van materiovigilantie werd het 
fagg hiervan op de hoogte gebracht en werd 
als voorzorgsmaatregel op 30 maart 2010, 
net als in Frankrijk, aan de verdelers van 
deze implantaten, de apothekers, de artsen 
en de personen die ze in hun bezit hebben, 
gevraagd te stoppen met de distributie, de 
afl evering, het gebruik en de export ervan. 
Daarnaast volgden ook een aantal laborato-
riumcontroles, waaronder fysisch-chemische 
tests, mechanische weerstandtests en 
tolerantietests van de biologische weefsels 
in contact met de gelvulling. Via een 
schrijven informeerde het fagg de Belgische 
ziekenhuizen over deze problematiek.

Breuken van borstimplantaten houden een 
gekend maar niet te voorzien risico in en de 
resultaten van de uitgevoerde onderzoeken 
die beschikbaar waren eind november 2010, 
toonden geen andere complicaties. Met 
implantaten van de fi rma PIP werd weliswaar 
een hogere frequentie van breuken en lokale 
ontstekingsreacties waargenomen en grote 
kwaliteitsverschillen tussen de implantaten 
onderling. 

Er werd aanbevolen de gebruikelijke opvolging 
van de betrokken patiënten te verhogen.

Begin 2011 ontving het fagg de eerste 
meldingen van incidenten met de bewuste 
PIP-borstimplantaten. 

In mei 2011 toonden de nieuwe onderzoeksre-
sultaten geen ernstige gezondheidsrisico’s aan 
voor de patiënten die dergelijke implantaten 
dragen.

Eind 2011 maakte de Franse pers melding 
van een geval van anaplastisch grootcellig 
lymfoom met dodelijke afl oop en van een 
geval van borstkanker (adenocarcinoom) 
bij vrouwen met een PIP-borstimplan-
taat. In Frankrijk hebben de bevoegde 
gezondheidsorganisaties (National Cancer 
Institute, Institute of Health, Afssaps), 
in samenwerking met wetenschappelijke 
verenigingen, hierop hun expertise verzameld 
met betrekking tot de meldingen van 
incidenten bij vrouwen met PIP-implantaten. 
Parallel werd op Europees niveau overleg 
opgestart tussen de autoriteiten bevoegd voor 
medische hulpmiddelen.

Het fagg besliste uit voorzorg een versterkte 
opvolging van de patiënten aan te bevelen 
en de betrokken vrouwen met vragen te 
adviseren hun arts te raadplegen. Parallel 

werd het advies gevraagd van de Hoge 
Gezondheidsraad en van de Commissie voor 
de evaluatie van medische hulpmiddelen. Aan 
de commissie werd eveneens gevraagd na te 
denken over het installeren van een systeem 
voor de traceerbaarheid van het gebruik van 
implantaten in het algemeen. Dit alles staat 
als prioriteit op de agenda van 2012.

Informatiecampagne 
over nucleaire risico’s – 
“Wat te doen bĳ  een 
nucleair ongeval?”
Sinds 1991 en de invoering van het 
Nucleair en Radiologisch Noodpl  an voor 
het Belgische grondgebied organiseert de 
FOD Binnenlandse Zaken samen met het 
federaal agentschap voor nucleaire controle 
(FANC) regelmatig informatie- en preventie-
campagnes in verband met nucleaire risico’s 
(regelgevend kader: KB van 27 september 
1991, vervangen door het KB van 17 oktober 
2003). In verband hiermee werden in 
1999 en in 2002 preventief gratis stabiele 
jodiumtabletten afgeleverd aan gezinnen en 
collectiviteiten (zoals scholen en bedrijven) 
gevestigd in de nabijheid van nucleaire sites, 
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de zogenaamde risicozones. De bedoeling 
hiervan was de bewoners van deze regio’s 
zo goed mogelijk te beschermen tegen de 
gevolgen van een eventueel ongeval waarbij er 
radioactief jodium zou vrijkomen.

De laatste halfj aarlijkse analyses van de 
jodiumtabletten verdeeld in 1999 (in een 
perimeter van tien km rond de nucleaire 
sites) en in 2002 (in een perimeter tot 
twintig km rond de nucleaire sites) die eind 
oktober 2010 werden uitgevoerd door het 
Wetenschappelijke Instituut voor de Volksge-
zondheid (WIV), valideerden de conformiteit 
en doeltreff endheid van deze tabletten tot 
minstens eind april 2011 op voorwaarde dat 
de bewaarvoorschriften werden nageleefd. 
In 2011 moesten de tabletten die werden 
verdeeld tijdens de campagnes van 1999 en 
2002, dan worden vervangen. Tussen 14 
maart en 16 april 2011 werd daartoe een 
nationale informatiecampagne over nucleaire 
risico’s gevoerd en een campagne met 
specifi eke informatie over de verdeling van 
de nieuwe jodiumtabletten voor de inwoners 
van de risicozones. De farmaceutische sector 
speelde hierbij een niet te verwaarlozen rol, 
voornamelijk bij de productie, distributie 
en terbeschikkingstelling van de stabiele 
jodiumtabletten. Tijdens deze campagne 
focuste het fagg op de kwaliteit, veiligheid 
en werkzaamheid van deze stabiele jodi-

umtabletten van hun ontwikkeling tot het 
gebruik ervan. Ons agentschap zag ook toe 
op de aspecten voorafgaand aan de verdeling 
van de tabletten. Zo werkte het fagg mee aan 
de redactie en validatie van de bijsluiter die 
met de geneesmiddelen wordt meegeleverd. 
Om de informatiecampagne en de campagne 
voorafgaand aan de uitdeling van de tabletten 
te versterken, werd een specifi eke website 
voor het grote publiek ontwikkeld en online 
gezet: www.nucleairrisico.be. Deze website 
bevat ook een specifi ek luik voor de gezond-
heidszorgbeoefenaars. Apothekers vinden 
er gezamenlijke informatie over hun rol 
van het fagg, het FANC, de Algemene Phar-
maceutische Bond (APB) en de Vereniging 
der Coöperatieve apotheken van België 
(OPHACO).

Door het ongelukkige toeval tussen de 
lancering van deze nucleaire campagne 
2011 die al lang op voorhand was gepland, 
en de ramp in Fukushima (Japan) op 
11 maart 2011 ontstond bij de bevolking 
een dubbel gevoel van onveiligheid en angst, 
dat nog eens werd versterkt door het gevoel 
dat de stabiele jodiumtabletten in België 
voorbehouden leken te zijn voor een beperkte 
groep mensen (risicozones, vooraf bepaald 
in het Nucleair en Radiologisch Noodplan 
voor het Belgische grondgebied) terwijl de 
andere kant van de wereld net door een 
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grote ramp werd getroff en. Om de Belgische 
bevolking gerust te stellen over de mogelijke 
gezondheidsgevolgen van de situatie in Japan 
werd het communicatieplan rond de nucleaire 
campagne 2011 aangepast met oog voor de 
diepe ongerustheid van de bevolking en de 
professionele wereld.

Ondanks deze ongelukkige samenloop 
van omstandigheden maakten de FOD 
Binnenlandse Zaken, het FANC en het fagg 
globaal een positieve balans op van alle acties 
die werden gevoerd in het kader van deze 
nucleaire campagne 2011.
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Resultaten 2011
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Directoraat-generaal PRE vergunning 
of alle activiteiten vóór de eerste vergunning voor het in de handel 
brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct
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Greet Musch, directeur-generaal 
van het DG PRE vergunning 
aan het woord

2011 betekende voor 
het DG PRE vergunning:
Verdere uitbouw van de organisatie 
van de afdelingen
In 2010 werd de structuur van het DG PRE 
vergunning gevalideerd door de Administra-
teur-generaal en in 2011 werd hard gewerkt om 
de substructuren binnen de vier grote afdelingen 
van het DG PRE vergunning verder uit te 
tekenen met als resultaat de implementatie van 
deelorganogrammen van de Afdelingen R&D 
(humaan), Marketing Authorisation (humaan), 
Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 
en Evaluatoren.

Het was voor mij een enorme drijfveer te mogen 
ervaren dat al de nieuw aangeduide directe 
leidinggevenden hun nieuwe taken en verant-
woordelijkheden vol overgave hebben opgenomen. 
Graag dank ik elk van hen voor de positieve 
energie die ze dagdagelijks investeren in hun 
team en individuele medewerkers!

PS: Dit geldt voor iedereen en niet alleen voor de 
“afdelingen”!

Opstart van het project Motivatie 
van medewerkers en lancering 
van de ontwikkelcirkels
In maart 2011 werd binnen het DG PRE 
vergunning een workshop voor de stafl eden 
georganiseerd rond het thema Motivatie van 
medewerkers. Hieruit volgde de organisatie van 
een event waarop alle medewerkers van het DG 
PRE vergunning werden uitgenodigd, met als 
doel “gedragen” actiepunten te formuleren die 
de motivatie van de medewerkers nog kunnen 
verbeteren. Een werk groep met vrijwilligers uit 
de diverse werkeenheden binnen het DG volgt 
de realisatie van de actiepunten op en zorgt voor 
het regelmatig uitsturen van een motivation 
newsletter, een initiatief dat heel warm wordt 
onthaald.

Een ander positief resultaat van de goed 
gefundeerde structuren binnen de afdelingen is de 
keurige start van de ontwikkelcirkels binnen het 
DG PRE vergunning.

Focus op de kwaliteit 
van de geleverde prestaties 
binnen het DG PRE vergunning 
en op de kernprocessen
Het DG PRE vergunning heeft in 2011 ruim zijn 
steentje bijgedragen aan de uitbouw van een 
kwaliteitssysteem binnen het fagg.

Er werd een 360° SWOT-analyse uitgevoerd en 
ook de nodige input gegeven om een objectieve 
SWOT-analyse voor het fagg mogelijk te maken. 
Vanuit deze oefening werden zes belangrijke 
acties geïdentifi ceerd.

Binnen het DG PRE vergunning werden ook 
twee medewerkers aangeduid om vanaf 2012 
actief mee te werken aan het project Common 
Assessment Framework (CAF) dat vanuit 
de Afdeling Kwaliteit binnen de DAG wordt 
gecoördineerd.
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Er is een actieplan uitgewerkt voor het opstellen 
en/of actualiseren van de meest prioritaire 
Standard Operating Procedures (SOP’s – 
geschreven werkinstructies). Twee medewerkers 
volgen dit op en rapporteren op regelmatige wijze 
aan het DG PRE managementteam.

Geslaagde outcome 
van de Werkgroep Expertise
De Werkgroep Expertise, gecoördineerd vanuit 
het Doorzichtigheidscomité, identifi ceerde in 
overleg met de stakeholders de meest prioritaire 
noden voor de verdere uitbouw/ontwikkeling 
van het DG PRE vergunning en voor de expertise 
binnen het fagg in het algemeen. De nodige 
versterking binnen het DG PRE vergunning naar 
aanleiding van de opkomende Regulation Clinical 
Trials en de herziening van het proces om beter te 
kunnen beantwoorden aan onvervulde medische 
noden (bv. via een verbeterde dienstverlening van 
wetenschappelijk advies) werd duidelijk in kaart 
gebracht. Opties voor mogelijke fi nancieringsmo-
daliteiten werden voorgesteld.

Opstart, verdere uitbouw en 
realisatie van een aantal prioritaire 
projecten binnen het fagg
Het project Declaration of Interests werd in 
goede banen geleid en resulteerde in een aantal 
duidelijke SOP’s die weldra ter validatie kunnen 
worden voorgelegd.

Het project met betrekking tot het 
harmoniseren van de input en de output tussen 
de internationale vertegenwoordigers van 
het fagg en de respectievelijke EMA/HMA 
(Heads of Medicines Agencies)-comités werd 
gefi naliseerd. Er is nu een duidelijke planning en 
een maandelijkse opvolging van de operationele 
actuele thema’s voor materies in verband met 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
voor menselijk én diergeneeskundig gebruik. 
Bovendien vergaderen de leden van het 
Directiecomité op trimestriële basis met alle 
internationale fagg-vertegenwoordigers om 
de actuele agendapunten binnen HMA en 
EMA-board enerzijds en binnen de EMA/
HMA-comités anderzijds op elkaar af 
te stemmen. De Eenheid Internationale 
Betrekkingen staat in voor de coördinatie.

Het project Opleidingsplan voor het fagg startte 
in het najaar van 2011. Als lerende organisatie 
werkt het fagg aan het op punt stellen van 
een beleid dat de actuele prioritaire opleiding-

snoden dekt en aan de eisen van een modern 
HR-management voldoet. De eerste stappen tot 
benchmarking met zusterorganisaties zullen in 
2012 meer vorm krijgen.

Consensus over het oprichten van 
een Wetenschappelijke Raad voor 
geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik
In overleg met de Administrateur-generaal, 
de Voorzitter en de Ondervoorzitter van de 
Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik werd een consensus bereikt over het 
oprichten van een Wetenschappelijke Raad voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. In 2012 
zal verder worden gewerkt aan een plan van 
aanpak hieromtrent. Een vergelijkbare oefening 
werd opgestart voor een Wetenschappelijke Raad 
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik.

Ook binnen de verschillende 
afdelingen van het DG PRE 
vergunning werd ijverig 
doorgewerkt
Het is dan ook met trots en vol dankbaarheid 
naar mijn medewerkers toe dat ik verwijs naar 
de informatie aangaande de kerntaken en de 
behaalde resultaten in 2011 per afdeling en 
eenheid verder in dit jaarverslag.
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Wat brengt 2012?
Samen met u kijk ik ook al graag even vooruit 
naar enkele belangrijke aandachtspunten voor 
2012.

• Het zo snel mogelijk ter beschikking stellen 
van beloftevolle innovatieve therapieën aan de 
bevolking blijft een kernthema in 2012.
Het DG PRE vergunning zal hiertoe actief 
meewerken aan het creëren van een attractief 
klimaat voor klinisch onderzoek, o.a. binnen 
de context van de herziening van de Europese 
richtlijnen aangaande klinische studies, Cross 
border en medische hulpmiddelen. De impact 
op de kernprocessen binnen het DG PRE 
vergunning blijft hierbij een aandachtspunt. 
Verder zal het DG PRE vergunning zijn 
vertegenwoordiging binnen de verschillende 
nationale en Europese comités nog versterken. 
De dossiers Early Authorisation/Early Access, 
Rare diseases en Personalised medicines 
worden dan ook actief gevolgd.

• Plan van aanpak voor een Wetenschappelijke 
Raad voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik.
Naar het voorbeeld van dit plan van aanpak 
zal ook overleg worden gestart met betrekking 
tot de Commissie voor geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik en de Commissie voor 
kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
met een gelijkaardig doel voor ogen, namelijk 

de uitbouw van een Wetenschappelijke Raad. 
De groeiende complexiteit rond “grijze zone” 
of borderlineproducten zal hierbij zeker een 
aandachtspunt zijn.

• Het uitbouwen van een Wetenschappelijk 
platform met de fagg-vertegenwoordigers 
binnen het Committee for Medicinal Products 
for Human Use (CHMP), het COMP, de 
Scientifi c Advice Working Party (SAWP), 
het Paediatric Committee (PDCO) en het 
Committee for Advanced Th erapies (CAT), 
met het oog op verbeterde en meer proactieve 
informatieuitwisseling en op een verbeterde 
harmonisatie van de standpunten binnen deze 
comités. Dit platform zal initieel door mezelf 
worden geleid.

• Actief opvolgen van de Better Regulation 
Richtlijn voor geneesmiddelen voor diergenees-
kundig gebruik en de daaruit voortvloeiende 
impact op de kernprocessen van het DG PRE 
vergunning, naast een actieve bijdrage aan het 
beleid rond antimicrobiële resistentie blijven 
vaste punten op onze agenda.

• Het opbouwen van de noodzakelijke expertise 
met betrekking tot nieuwe methodologieën voor 
Benefi t-Risk-evaluatie van geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten doorheen de volledige 
levenscyclus, zal in 2012 meer concrete vorm 
krijgen. In februari 2012 wordt hiertoe alvast 
het kick-off  signaal gegeven met het Bene-
fi t-Risk-seminarie dat het DG PRE vergunning 

organiseert voor leden van de verschillende 
betrokken fagg-commissies en de interne 
medewerkers.

• Opvolgen van het actieplan dat werd opgesteld 
in het kader van het einde van de transitiepe-
riode van zeven jaar zoals voorgesteld in het 
kader van de Richtlijn 2004/24/EC betreff ende 
geneesmiddelen op basis van planten.

• Het managementplan van het DG PRE 
vergunning houdt al rekening met de 
zogenaamde opportuniteiten voor verbetering 
zoals deze door het Benchmarking of European 
Medicines Agencies (BEMA)-rapport van 
2008 werden opgelijst. In oktober 2012 is 
opnieuw een BEMA-audit voorzien. Een klein 
performant team van drie medewerkers werd 
samengesteld zodat deze audit op een effi  ciënte 
manier wordt voorbereid en potentiële nieuwe 
actiepunten voor het DG PRE vergunning vlot 
in doelstellingen kunnen worden vertaald na 
de audit.
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Afdeling R&D (humaan) De Afdeling R&D (humaan) benutte 2011 om 
haar structuur verder uit te bouwen in lijn 
met een zo effi  ciënt mogelijke vervulling van 
haar kerntaken. Dit resulteerde in de volgende 
cellen voor de afdeling:

• Cel Administratieve Staf die instaat voor 
een correcte ontvangst en professionele 
dispatching van nieuwe dossiers binnen de 
afdeling;

• Cel Dossierbeheer verantwoordelijk voor 
o.a. het beheer van nieuwe aanvragen 
en substantiële wijzigingen, alsook de 
opvolging van de VHP-dossiers;

• Cel Compassionate Use & Medical Need 
Programs;

• Cel Benefi t-Risk.

Kerntaken
De belangrijkste basistaak van de afdeling 
is de behandeling van aanvraagdossiers met 
betrekking tot vergunningen voor klinische 
proeven (CTA-dossiers) en de wijzigingen 
aan dergelijke dossiers. De aanvragen 
worden ingediend door de opdrachtgevers 
van klinische proeven: commerciële 
opdrachtgevers (ook sponsors genoemd) of 
opdrachtgevers uit de academische wereld. 
Na ontvangst en validatie worden de dossiers 
gecontroleerd en indien nodig doorgegeven 
aan de Afdeling Evaluatoren ter evaluatie 

van de resultaten van de kwaliteitsaspecten 
en/of niet-klinische gegevens. Na afl oop van 
dit proces wordt het dossier afgesloten en 
gearchiveerd. Vervolgens wordt de beslissing 
van het agentschap meegedeeld aan de fi rma/
persoon die het dossier indiende.

Ook aanvraagdossiers voor gebruik in 
Compassionate Use (CU – schrijnende 
gevallen) of Medical Need Programs (MNP’s – 
medische noodprogramma’s) worden door 
deze afdeling behandeld.

De afdeling neemt ook deel aan de 
besprekingen rond een belangrijk project in 
het kader van de problematiek van Unmet 
Medical Need (UNM).

Een andere belangrijke taak is de behandeling 
van de vragen aangaande klinische proeven of 
onderzoek en ontwikkeling die binnenkomen 
via telefoon, post of e-mail op het algemende 
adres van de afdeling: CT.RD@fagg.be.
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Effi  ciënt vervullen van de taken
• Met betrekking tot de CTA- en CU/

MNP-dossiers is het de bedoeling de wettelijk 
vastgelegde termijnen in acht te nemen 
zonder aan professionaliteit in te boeten. 
De afdeling werkt geregeld samen met 
de Afdeling Evaluatoren, de EC’s, andere 
Europese lidstaten en met externe klanten 
om de samenwerking en de afhandeling 
van de dossiers zo effi  ciënt en harmonieus 
mogelijk te laten verlopen. De Afdeling R&D 
(humaan) werkt ook regelmatig samen met 

CTA-dossiers in 2011

Maand in 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CTA-dossiers
Afgesloten dossiers (initieel) 64 39 47 22 47 41 44 39 36 41 34 42

Afgesloten wĳ zigingen 103 108 209 180 147 122 125 128 122 111 127 114

Dossiers (initieel + wĳ zigingen) afgesloten 
binnen de wettelĳ k vastgelegde termĳ n

82,8 % 86,5 % 61,8 % 61,8 % 95,5 % 96,9 % 98,3 % 97,7 % 96,3 % 98,1 % 94 % 96,9 %

Vragen aangaande klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling
Antwoorden op gekende vragen binnen 
twee dagen

100 % 100 % 100 % 97 % 100 % 93 % 100 % 100 % 89 % 100 % 96 % 100 %

Antwoorden op nieuwe vragen 
binnen vĳ f dagen

72 % 83 % 79 % 83 % 79 % 52 % 87 % 71 % 87 % 58 % 83 % 65 %

het DG INSPECTIE en met de Afdelingen 
Vigilantie (farmaco, materio, hemo, bio) en 
Gezondheidsproducten.

• In de tabel CTA-dossiers in 2011 zien we 
in maart en april 2011 een daling van het 
percentage dossiers (initieel + wijzigingen) 
die binnen de wettelijk vastgelegde termijn 
zijn behandeld. Dit kan worden verklaard 
door het zeer grote aantal wijzigingen die 
werden ingediend in februari en maart 2011 
(zie het aantal afgehandelde wijzigingen in 
maart en april 2011 dat aanzienlijk hoger 

is in vergelijking met andere maanden). 
Deze massieve indiening resulteerde in 
een achterstand bij de verwerking van de 
wijzigingen. Deze situatie werd opgelost 
door het defi niëren van een nieuw algoritme 
op basis van risicoanalyse met betrekking 
tot de wijziging van de oorspronkelijke 
gegevens.
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• In 2011 ontving de Afdeling R&D (humaan) 
elf dossiers voor CU-programma’s 
en vier wijzigingen ervan. Daarnaast 
zijn er uitzonderlijk drie bijkomende 
CU-programma’s toegekend. Anderzijds 
ontving de Afdeling R&D (humaan) twintig 
dossiers voor MNP en negen wijzigingen 
ervan. De meeste van deze dossiers werden 
binnen de wettelijk vastgelegde termijn 
afgehandeld.
Een pilootproject met onder meer een 
samenwerking met het RIZIV kende een 
onverwacht succes. De eerste resultaten 
zullen binnenkort bekend zijn.

• Wat de vaak gestelde vragen betreft, wordt 
er gestreefd naar een antwoord binnen twee 
dagen voor reeds gekende vragen en binnen 
vijf dagen voor nieuwe vragen.

Nationale en internationale 
erkenning
• Voor de evaluatie van aanvragen tot 

klinische proeven voorziet de Belgische 
regelgeving in de verdeling van de 
bevoegdheden tussen de EC’s en de 
bevoegde autoriteiten. Het fagg wil daartoe 
de communicatie met de EC’s continu 
verbeteren.

• Sinds enkele jaren werkt de Afdeling R&D 
(humaan) aan het project Interactieve 
website CA – EC. Dit project moet de 

communicatie rond de aanvragen tot 
klinische proeven tussen de CA, hier het 
fagg, de EC’s en de opdrachtgevers van 
klinische studies in België aanzienlijk 
vergemakkelijken en tegelijkertijd 
transparanter maken. De EC’s betrokken bij 
de behandeling van het dossier, kunnen via 
deze interactieve website aangeven of ze een 
volledig dossier hebben ontvangen. Vanaf 
de start van de behandelingstermijn van het 
dossier wordt op de wettelijk vastgelegde 
tijdstippen informatie uitgewisseld 
tussen de lokale EC’s, het comité dat het 
enkel advies uitbrengt, het fagg en de 
opdrachtgever.
In de loop van 2011 zijn verschillende testen 
uitgevoerd: in eerste instantie enkel intern 
binnen het fagg, in een latere fase werden 
de EC’s met een erkenning voor het geven 
van een enkel advies betrokken.

• Op nationaal niveau werd een workshop 
georganiseerd met als thema niet-commer-
ciële klinische proeven. Deze workshop was 
bedoeld om de dialoog te onderhouden met 
de academische wereld die betrokken is bij 
klinische proeven om het begrip van de 
richtlijnen door niet-commerciële sponsors 
te verbeteren. Het is inderdaad zo dat 
bepaalde problemen verband houden met 
het feit dat richtlijnen zijn uitgewerkt voor 
commerciële proeven en voor producten die 
bedoeld zijn om in de handel te brengen. De 

richtlijnen houden niet altijd rekening met 
de doelstellingen van academisch onderzoek 
(betere kennis van de ziekte en behande-
lingsmogelijkheden). Early Phase klinische 
proeven (inclusief exploratory trials) en 
proeven met Advanced Th erapy Medicinal 
Product (ATMP – geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie) komen het meest 
ter sprake. In het bijzondere geval van 
vroege fase-proeven kan de invoering van 
Good Manufacturing Practices (GMP – goede 
fabricagepraktijken) een zekere fl exibiliteit 
vereisen wanneer de standaarden die de 
productie toelaten en de correcte toepassing 
van Investigational Medicinal Product 
(IMP – een geneesmiddel voor onderzoek) 
worden gerespecteerd. Het documenteren 
en de opvolging van alle uitgevoerde 
bewerkingen moeten ook voldoen aan de 
normen.

• Op Europees niveau neemt de Afdeling R&D 
(humaan) deel aan de vergaderingen van de 
ad-hocgroep van de Europese Commissie en 
verzekert het secretariaat van de CTFG van 
de HMA.

• In het kader van de CTFG neemt de afdeling 
actief deel aan de VHP. De VHP is een 
procedure voorafgaand aan de eigenlijke 
indiening, dat opdrachtgevers de garantie 
biedt op een gemeenschappelijke en gehar-
moniseerde evaluatie van hun dossiers voor 
multinationale proeven door de betrokken 
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lidstaten. De nationale indiening die 
volgt op de VHP wordt daarmee een puur 
administratief gebeuren.

De belangrijkste doelstellingen 
voor 2012
• Evaluatie van de impact van de herziening 

van de richtlijn klinische proeven.
Deze herziening is aangekondigd voor 
midden 2012. De richtlijn zal waarschijnlijk 
omgezet worden in een verordening. De 
impact van deze wijzigingen op het beheer 
van de CTA-dossiers zal worden opgevolgd, 
net als de impact op de samenwerking 
tussen de Europese lidstaten voor de 
evaluatie van multinationale klinische 
proeven.

• VHP en de rol van de referentielidstaat.
• ATMP’s. Er zijn nog vele vragen over 

deze geneesmiddelen. Een opvolging van 
de workshop over de niet-commerciële 
klinische proeven zal worden georganiseerd 
om zo de opvolging van de problemen 
eigen aan het onderzoek met ATMP’s te 
garanderen.

• Veiligheid van klinische proeven.
Er zal een methodologie worden uitgewerkt 
voor de opvolging van de verschillende 
aspecten op het vlak van veiligheid 
van klinische proeven (bv. SUSAR’s en 
Development Safety Update Report – 
DSUR’s).

Afdeling Marketing 
Authorisation (humaan)

De Afdeling Marketing Authorisation 
(humaan) bestaat sinds 1 juli 2009. Vandaag 
zijn de structuur en de dagdagelijkse werking 
geoptimaliseerd om het takenpakket effi  ciënt 
en professioneel te kunnen uitvoeren.

De organisatie van de Afdeling Marketing 
Authorisation (humaan) steunt op drie cellen:

• De Cel CP die instaat voor nieuwe 
VHB-aanvragen via de Centralised 
Procedure (CP – centrale procedure tot het 
verkrijgen van een VHB), uitbreidingen van 
een bestaand gamma (of line extensions), 
variaties en hernieuwingen;

• De Cel MRP/DCP/NP die instaat voor de 
behandeling van nieuwe VHB-aanvragen 
via de Mutual Recognition Procedure 
(MRP – wederzijdse erkenningspocedure 
tot het verkrijgen van een VHB), via de 
Decentralised Procedure (DCP – decentrale 
procedure tot het verkrijgen van een VHB) 
en de National Procedure (NP – nationale 
procedure tot het verkrijgen van een VHB);

• De Cel Afsluiting die instaat voor de 
administratieve afsluiting van dossiers en de 
afl evering van de VHB.

Aan het hoofd van elke cel is een coördinator 
(of functionele chef) aangeduid voor het 
optimale beheer en de dagelijkse coördinatie 
van deze cellen.
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Voor de Cel MRP/DCP/NP is er een 
coördinator Dossierbeheer en een coördinator 
Administratieve Support voorzien. Een 
maandelijkse stafvergadering van de 
functionele chefs en een vergadering van elke 
cel op zich garanderen het doorgeven van 
informatie wat leidt tot een betere coördinatie 
en communicatie tussen de cellen en tot de 
informatieoverdracht tussen de medewerkers.

Kerntaken
De belangrijkste verantwoordelijkheid van de 
Afdeling Marketing Authorisation (humaan) 
bestaat uit de opvolging van de aanvragen 
voor een VHB van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik. Deze opvolging betreft de 
validatie-, beheer- en evaluatiefase om tot 
een eindbeslissing te komen en eventueel een 
VHB toe te kennen.

De belangrijkste taken van de Afdeling 
Marketing Authorisation (humaan):

• Ontvangst en validatie van VHB-aanvraag-
dossiers;

• Ontvangst en administratieve opvolging van 
Active Substance Master File (ASMF);

• Coördinatie en opvolging van dossiers in 
functie van de deadlines;

• Schakel tussen de farmaceutische industrie, 
nationale en internationale instanties (zoals 
EMA), deskundigen (intern en extern) en 
partnerinstellingen (zoals het WIV);

• Secretariaat van de Commissie voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik;

• Actieve deelname aan het overleg met 
bijvoorbeeld andere bevoegde autoriteiten, 
de Co-ordination Group for Mutual 
Recognition and Decentralised Procedures – 
Human (CMDh) en de Belgian Regulatory 
Aff airs Society (BRAS) aangaande 
reglementaire dossiers;

• Opstellen van Public Assessment Reports 
(PAR – openbaar beoordelingsrapport);

• Administratieve afsluiting van dossiers en 
afl evering van de VHB.

In 2011 maakte het agentschap werk van 
het begrip hospital exemption (HE – zie-
kenhuisuitzondering) voor ATMP. Artikel 
28, tweede paragraaf, van de Verordening 
(EG) nr. 1394/2007 bepaalt immers dat 
de reglementering inzake de VHB niet van 
toepassing is:
“op geneesmiddelen voor geavanceerde therapie, 
zoals gedefi nieerd in Verordening (EG) nr. 
1394/2007, die volgens een individueel medisch 
recept voor een op bestelling gemaakt product 
voor een bepaalde patiënt op niet routinematige 
basis volgens specifi eke kwaliteitsnormen 
worden bereid en binnen dezelfde lidstaat in een 

ziekenhuis worden gebruikt onder de exclusieve 
professionele verantwoordelijkheid van een 
beoefenaar van een medisch beroep. Toestemming 
tot de vervaardiging van deze producten wordt 
verleend door de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat…”.

Het is de bedoeling om het begrip HE in de 
Wet op de geneesmiddelen op te nemen en 
een procedure uit te werken om daarvoor 
toestemming te krijgen.

In 2011 hebben wij de instellingen 
aangeschreven die dit type producten 
gebruiken. Onze bedoeling was hen te 
informeren en ons een intentiebrief 
betreff ende de betrokken producten te laten 
terugsturen om na te gaan of deze producten 
al dan niet onder de materie van de ATMP-HE 
vallen.

Effi  ciënt vervullen van de taken
Om haar taken uit te voeren, werkt de 
Afdeling Marketing Authorisation (humaan) 
samen met zowat alle andere diensten van het 
fagg.
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Er werden daartoe verschillende vormen van 
samenwerking opgezet:

• Het Regulatory Bureau om juridische 
adviezen of interpretaties van (bestaande) 
Europese richtlijnen te verduidelijken 
tussen verschillende diensten en/of de 
Juridische Afdeling.

• De werkgroep ATMP-HE of het discussie-
platform betreff ende deze materie.

• De debriefi ngs van de vergaderingen van het 
CHMP, de CMDh en de Pharmacovigilance 
Working Party (PhVWP) voor het verbeteren 
van de wetenschappelijke en regelgevende 
kennis.

De Afdeling Marketing Authorisation 
(humaan) heeft in 2011 enkele bijzondere 
projecten uitgewerkt:

• Opvolgen en afsluiten van VHB-aanvragen 
binnen de wettelijk vastgelegde termijnen. 
Om hierover voor elk type procedure 
maandelijks te rapporteren werd het 
opvolgingssysteem aangepast.

• De nationale fase voor het afsluiten van 
MRP- en DCP-procedures was al in 2010 
als werkpunt geïdentifi ceerd. Samen met 
de Afdeling Marketing Authorisation 
(Variatie & Hernieuwingen) van het DG 
POST vergunning zijn de volgende acties 
ondernomen:

• Autochecklist voor de afhandeling van de 
dossiers door de farmaceutische industrie;

• Vereenvoudiging van het nazicht van de 
documenten binnen de Cel Afsluiting;

• Opstellen van een FAQ voor alles wat te 
maken heeft met VHB.

• Er gaat veel aandacht naar het up-to-date 
houden van de wetenschappelijke en 
regulatoire kennis binnen onze afdeling 
en het verwerven van degelijke kennis 
aangaande ATMP-HE.

• De achterstand (ook backlog genoemd) in 
het schrijven van PAR voor MRP en DCP 
met België als Reference Member State 
(RMS – referentielidstaat) is weggewerkt.

Verhogen van de nationale en 
internationale erkenning
• Bepaalde medewerkers van de afdeling 

gaven extern trainingen over de volgende 
onderwerpen:
• Hoe een geneesmiddel vergunnen binnen 

de EU?
• MRP- en DCP-procedures en de 

regelgeving aangaande “generieken”.
• Common Techical Document: Module1: 

Introductory Course.

• In 2011 werd de doelstelling “België 
als rapporteur van negen dossiers voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
vergund via CP” met succes behaald en zelfs 
overstegen. Wij kregen in totaal dertien 
dossiers (viermaal rapporteur, zesmaal 
co-rapporteur en driemaal peer review) ter 
beoordeling bovenop de vijftigtal die werden 
opgevolgd door de Cel CP.

• Jammer genoeg werd de doelstelling 
“tien dossiers voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik vergund via MRP of 
DCP met voor België de rol van RMS” niet 
gehaald. In 2011 werden zeven dossiers 
met België als RMS ingediend. De reden 
hiervoor is de last-minute annulering 
van de indiening van de dossiers door de 
aanvragers.
Om het probleem van annulering in de 
toekomst te verhelpen, ontwikkelt het 
Agentschap samen met de externe partners 
een nieuwe strategie voor dossiers waarvoor 
België als RMS zou willen optreden. Dit is 
een prioriteit voor 2012.

• Er werd gezorgd voor de vertegenwoor-
diging van het fagg op het niveau van 
de CMDh en de ondersteuning van de 
Belgische CHMP-leden.
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MRP, DCP
Er zijn 538 dossiers afgesloten voor de MRP 
en DCP.

Het aantal ingediende dossiers (IN) 
en het aantal afgesloten dossiers (OUT) 
voor 2011
Dossiers Totaal

IN 270

OUT (zonder variaties) 467

Totaal OUT 538

Opmerking:

• We noteren een daling van de dossiers (IN) 
in 2011 in vergelijking met 2010.

• Het totaal aantal afgesloten dossiers (Totaal 
OUT) betreft het aantal afgesloten dossiers 
zonder variaties en zonder de door onze 
afdeling afgesloten variaties die werden 
ingediend net na de goedkeuring van de 
dossiers en die daardoor nog geen VHB 
hadden gekregen.

CP

Het aantal ingediende dossiers (IN) 
en het aantal afgesloten dossiers (OUT) 
voor 2011
Dossiers Totaal

IN 376

OUT 370

Opmerking:

• Er is bijna geen verschil in het aantal 
dossiers (IN) en (OUT) voor 2011.

• Wij zien een stijging van 39 % voor de 
dossiers IN tussen 2010 (271 dossiers) en 
2011.

Balans van de Afdeling Marketing 
Authorisation (humaan) voor 2011
NP
Er zijn 32 dossiers afgesloten voor de NP.

Het aantal ingediende dossiers (IN) 
en het aantal afgesloten dossiers (OUT) 
voor 2011
Dossiers Totaal

IN 44

OUT 32
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Het aantal ingediende dossiers (IN) per type voor 2011
Type procedure IN Totaal

Full application 10

Line extension 0

Renewal 5

Variation IA 46

Variation IB 31

Notifi cation 21

Grouped variation 8

Grouped variation IA 42

Grouped variation IB 22

Analytical variation (60 dagen) 24

Analytical variation (90 dagen) 0

Clinical variation (60 dagen) 22

Clinical variation (90 dagen) 4

PAC (Post Approval Commitment) 137

Referral 4

376

Het aantal afgesloten dossiers (OUT) per type voor 2011
Type procedure OUT Totaal

Full application 3

Line extension 4

Renewal 11

Variation IA 42

Variation IB 30

Notifi cation 16

Grouped variation 9

Grouped variation IA 43

Grouped variation IB 22

Analytical variation (60 dagen) 28

Analytical variation (90 dagen) 0

Clinical variation (60 dagen) 38

Clinical variation (90 dagen) 7

PAC (Post Approval Commitment) 116

Referral 1

370
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De belangrijkste doelstellingen 
voor 2012
• Het implementeren van een procedure 

betreff ende HE is voorzien, meer bepaald 
het opstellen van een checklist voor de 
inhoudelijke vereisten van dossiers en het 
aanpassen van de regelgeving.

• Een eerste analyse van de impact van de 
nieuwe farmacovigilantierichtlijn zal in 
2012 worden gerealiseerd.

• Er wordt een grondige update voorzien van 
de informatie van de Afdeling Marketing 
Authorisation (humaan) op de website van 
het fagg.

Afdeling Geneesmiddelen 
voor Diergeneeskundig 
Gebruik

De Afdeling Geneesmiddelen voor Dierge-
neeskundig Gebruik heeft verschillende taken 
die betrekking hebben op het in de handel 
brengen van geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. 
In 2011 werd de structuur van de afdeling 
verder uitgebouwd, dit resulteerde in:

• Een afzonderlijke coördinatie van alle 
dossiers die worden ingediend voor 
klinische proeven met geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik en voor de 
dossiers voor vaccins ingediend via de MRP, 
DCP en de Nederlandstalige NP.

• De cel verantwoordelijk voor de dossiers 
ingediend in het kader van de MRP en DCP.

• De cel verantwoordelijk voor het behandelen 
van de dossiers ingediend in het kader van 
de NP voor fi rma’s die op de Nederlandstali-
ge taalrol staan.

• De cel verantwoordelijk voor het behandelen 
van de dossiers ingediend in het kader van 
de NP voor fi rma’s die op de Franstalige 
taalrol staan, de dossiers ingediend in 
het kader van de CP en de dossiers voor 
medische hulpmiddelen voor diergenees-
kundig gebruik
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Kerntaken
De belangrijkste opdrachten van de Afdeling 
Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig 
Gebruik bestaat volgens de NP, MRP of DCP 
uit de validatie, het beheer en de afsluiting 
van dossiers voor:

• Aanvragen voor VHB;
• Analytische en klinische variaties;
• Vijfj aarlijkse hernieuwingen (RQ).

De afdeling staat eveneens in voor de 
administratieve ondersteuning van de 
Belgische Committee for Medicinal Products for 
Veterinary Use (CVMP)-afgevaardigden bij het 
dossierbeheer van de CP.

De afdeling is bovendien verantwoordelijk 
voor de vergunning van klinische proeven 
met geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik, medische hulpmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik en parallelimport. 
Daarnaast moet de afdeling de transversaliteit 
van veterinaire onderwerpen binnen het 
agentschap verzekeren. Er wordt nauw 
samengewerkt met de Commissie voor 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik door deze administratief en logistiek 
te ondersteunen bij de realisatie van haar 
opdrachten. Het is dankzij de verantwoorde-
lijkheid van haar personeel dat de afdeling het 
merendeel van haar doelstellingen voor 2011 
heeft verwezenlijkt.

Effi  ciënt vervullen van de taken
Aanvragen voor VHB
De afdeling behandelde in 2011 verschillende 
VHB-aanvragen. Het aantal aanvragen tot het 
bekomen van een VHB is na de sterke stijging 
in 2010 +/- stabiel gebleven (totaal 148 in 
2010 versus 136 in 2011).

Analytische en klinische variaties
Het aantal variaties van het type IA, IB en II 
ingediend via de NP is in 2011 licht gedaald 
ten opzichte van 2010. Dit in scherp contrast 
met het aantal variaties ingediend via de MRP, 
waar we een stijging met meer dan 60 % van 
het aantal ingediende dossiers vaststellen. 
Deze stijging van het aantal binnenkomende 
dossiers werd gevolgd door een stijging van 
het aantal afgesloten dossiers binnen de 
afdeling; dit bedroeg 148 dossiers meer in 
2011 dan in 2010.

Vijfj aarlijkse hernieuwingen (RQ)
Gezien de meeste producten ondertussen hun 
laatste hernieuwing ondergaan hebben, daalt 
het aantal binnenkomende dossiers voor RQ 
sinds de laatste drie jaar. In 2011 sloot de 
Afdeling Geneesmiddelen voor Diergenees-
kundig Gebruik veel meer dossiers voor RQ af 
dan er binnenkwamen. Hierdoor werd een van 
de doelstellingen, met name een signifi cante 
daling van de achterstand op het vlak van de 
RQ’s, verwezenlijkt.

Voor de NP daalde de achterstand met 
66 dossiers voor wat RQ betreft.
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Het aantal ingediende en afgesloten dossiers voor 2011

IN 2009 OUT 2009 IN 2010 OUT 2010 IN 2011 OUT 2011

Verschil 
tussen IN 

en OUT 2011
 NP Type IA & IB variaties 695 705 640 664 577 540 37

  Type II variaties 121 128 64 121 88 67 21

  Hernieuwingen 83 201 35 230 9 75 -66

  VHB 17 22 2 15 3 10 -7

  Klinische proeven 19 14 19 23 12 10 2

MRP Type IA & IB variaties 564 438 652 717 1 090 865 225

  Type II variaties 92 112 84 119 113 126 -13

  Hernieuwingen 71 57 56 72 44 70 -26

  VHB 36 43 26 34 41 42 -1

DCP VHB 79 56 120 72 92 89 3

Totaal   1 777 1 776 1 698 2 067 2 069 1 894 175

Vermindering van de achterstand
Voor NP toont de bijhorende grafi ek dat 
de historische achterstand (nationaal) 
sinds de oprichting van het fagg zo goed als 
weggewerkt is.
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Evolutie aantal openstaande dossiers voor geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik nationaal 2007-2011
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Het implementeren van 
een integraal managementsysteem
Naast het invoeren van een nieuwe structuur 
zoals eerder beschreven werd in 2011 binnen 
de afdeling gestart met een systeem voor 
het meten van de doorlooptijden en het 
respecteren van de wettelijk vastgelegde 
termijnen voor de belangrijkste procedures.

Het opstarten van de analyse voor 
de implementatie van een nieuw 
documentmanagementsysteem (DMS)
In 2011 werd binnen de afdeling gestart met 
de functionele analyse voor het invoeren van 
een centraal documentmanagementsysteem. 
De oplevering van dit systeem is voorzien in 
2013 en zal, naast een effi  ciënte elektronische 
archivering van dossiers en documenten, ook 
toelaten de levenscyclus van een geneesmiddel 
in beeld te brengen.
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Verhogen van de nationale en 
internationale erkenning
• In 2011 namen leden van de afdeling actief 

deel aan de verschillende vergaderingen 
aangaande veterinaire onderwerpen. 
Het gaat hoofdzakelijk om de formele en 
informele vergaderingen van het CVMP 
en de CMDv.

• De afdeling nam via haar vertegenwoor-
diger ook actief deel aan de maandelijkse 
vergaderingen van de CMDv. De Borderline 
Working Group binnen de CMDv werd 
opgestart onder het voorzitterschap van het 
Belgische CMDv-lid.

• Om het Belgische CVMP-lid beter 
te ondersteunen worden een aantal 
ondersteunde taken voor dit mandaat 
voortaan binnen de afdeling geregeld.

• België (het fagg) was in 2011 RMS in het 
kader van drie MRP en twee DCP.

• De leden van de afdeling werkten actief 
mee aan de publicatie van de wachttijden 
en van de FAQ op de fagg-website, en 
zorgden voor de follow-up van de mailbox 
infovet@fagg-afmps.be.

Andere realisaties van de afdeling
• Behandeling van vergunningsaanvragen 

voor klinische proeven met veterinaire 
producten.

• Behandeling van vergunningsaanvragen 
voor medische hulpmiddelen voor veterinair 
gebruik.

• Behandeling van vergunningsaanvragen 
voor parallelimport.

De belangrijkste doelstellingen 
voor 2012
• De wettelijk vastgelegde termijnen meer 

respecteren.
• Verdere implementatie van de nieuwe 

structuur en het integraal managementsys-
teem.

• Meer Belgische erkenning op nationaal en 
internationaal niveau.

• Actief opvolgen van de discussies met 
betrekking tot de herziening van de 
Europese regelgeving voor geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik.

• Optimaliseren van de werking van de 
Commissie voor geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik.

• Actief opvolgen van de problematiek met 
betrekking tot de antimicrobiële resistentie.

Afdeling Evaluatoren
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Organisatie
Het organogram van de afdeling kon in 
2011 worden gevalideerd na de selectie en 
de aanstelling van het afdelingshoofd, de 
wetenschappelijke coördinatoren en de andere 
verantwoordelijken binnen de afdeling. 
Daarnaast werd de afdeling ook versterkt via 
nieuwe   aanwervingen.

De afdeling bestaat uit vier groepen 
evaluatoren:

• De Cel Preklinisch en Klinisch Veterinair 
waar elke evaluator enkele specifi eke 
domeinen opvolgt.

• De Cel Niet-Klinisch waarin de verschillende 
evaluatoren een eigen expertisedomein 
hebben zoals vaccins, ATMP, biosimilars, 
nanogeneesmiddelen, early phase klinische 
proeven en pediatrie.

• De Cel Klinisch Humaan die signifi cant werd 
versterkt in 2011. Binnen deze groep zijn er 
medewerkers die zich specifi ek concentreren 
op bio-equivalentie en farmacokinetiek 
terwijl de anderen één of meer farmacothe-
rapeutische domeinen opvolgen.

• De Cel Kwaliteit met specifi eke specialisaties 
in biologische producten, ATMP, chemische 
producten en geneesmiddelen op basis van 
planten.

Kerntaken
De belangrijkste basistaak van de afdeling is 
de evaluatie van wetenschappelijke gegevens 
die worden voorgelegd ter ondersteuning 
van aanvragen door externe stakeholders 
(zoals voor wetenschappelijk advies, 
klinische proeven, VHB). Om deze taak 
op een professionele en effi  ciënte wijze 
te kunnen vervullen, is het essentieel de 
expertise binnen de afdeling continu te 
onderhouden en te versterken. Daarnaast 
moeten ook systemen worden geïnstalleerd 
om de kwaliteit van het afgeleverde werk te 
garanderen en te controleren. De evaluatoren 
vertegenwoordigen het fagg ook binnen de 
meeste internationale wetenschappelijke 
comités en werkgroepen. De expertise binnen 
de afdeling, de kwaliteit van het afgeleverde 
werk en de rol binnen de internationale 
wetenschappelijke fora dragen bij tot het 
verhogen van de nationale en internationale 
erkenning van het fagg.

In 2011 werden de ontwikkelcirkels voor de 
personeelsleden ook ingevoerd binnen de 
Afdeling Evaluatoren.

Effi  ciënt vervullen van de taken
• De bijhorende tabellen geven een overzicht 

van het aantal evaluatierapporten die 
werden afgeleverd door de evaluatoren in 
2011.

• De afdeling streeft naar het respecteren 
van de termijnen voor het afl everen van de 
evaluatierapporten voor de verschillende 
procedures. Er rest nog een achterstand 
met betrekking tot de klinische evaluatie 
van nationale VHB-gerelateerde procedures 
voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik. Om die aan te pakken werd 
enerzijds een deel van de evaluaties uitge-
contracteerd en anderzijds het klinische 
team signifi cant versterkt. De achterstand 
kon in 2011 nog niet worden weggewerkt 
als gevolg van de inwerkperiode van de 
nieuwe evaluatoren en van de signifi cante 
stijging van de maandelijkse instroom van 
nieuwe dossiers. Daarnaast rest ook een 
achterstand met betrekking tot de evaluatie 
van de hernieuwing van de VHB voor 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik.
In de loop van 2012 zou de resterende 
achterstand volledig weggewerkt moeten 
worden.
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• In 2011 werd gestart met de ontwikkeling 
van een IT-systeem dat de eff ectieve 
beschikbaarheid van de verschillende 
evaluatoren berekent (onder meer op 
basis van de verschillende al toegekende 
evaluatietaken, verwachte evaluatietijden 
en andere opdrachten) en visualiseert. Het 
is immers belangrijk dat een evaluatietaak 
wordt toegekend aan een evaluator die over 
voldoende tijd beschikt om het rapport 

binnen de termijn te kunnen afl everen. 
Dit IT-systeem zal ook de rapportering 
vereenvoudigen en het bestaande monito-
ringsysteem binnen de afdeling vervangen.

• Er werd verder gewerkt aan de optimalisatie 
van de kwaliteit van de processen en 
het afgeleverde werk. Als onderdeel van 
een project rond de optimalisatie van de 
kwaliteit van de evaluatierapporten werd 
gewerkt aan het systematische gebruik 

van standaarddocumenten, toegang tot 
de historiek van het geneesmiddel, de 
benefi t-risk-evaluatie en de formalisatie 
van de peer review-systemen. Daarnaast 
werden de belangrijkste processen 
waarin de evaluatoren betrokken worden, 
neergeschreven in SOP’s. Deze oefening zal 
in 2012 verder worden gezet.

Aantal evaluatierapporten voor geneesmiddelen voor menselĳ k gebruik
 

 

Kwaliteit Niet-klinisch Klinisch BE/PK
Eerste 
ronde

Vanaf 
tweede 

ronde

Eerste 
ronde

Vanaf 
tweede 

ronde

Eerste 
ronde

Vanaf 
tweede 

ronde

Eerste 
ronde

Vanaf 
tweede 

ronde

Totaal

VHB Nationaal nieuw 33 70 13 25 22 20 5 9 197

 Nationaal variatie & hernieuwing 194 213 146 64 165 131 4 2 919

 MRP & DCP 105 122 36 40 182 111 131 81 808

 CP 53 36 35 23 129 55 9 11 351

Wetenschappelĳ k advies 53 125 33 0 10 221

Klinische proef 228 22 250 71 46 26 0 0 643

Totaal 666 463 605 223 577 343 159 103 3 139
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Versterken en uitbouwen van 
de wetenschappelijke expertise
• De versterking van de Afdeling Evaluatoren, 

waarvan de noodzaak eind 2009 werd 
aangetoond in een analyse naar de 
kwalitatieve en kwantitatieve noden, 
is grotendeels voltooid.

• In 2011 werd specifi ek gewerkt aan de 
uitbouw en verankering van expertise rond 
biostatistiek, methodologie voor design 

van klinische proeven en ATMP (cel-, 
gen- en weefseltherapie). Voor elk van deze 
domeinen werd een evaluator aangeworven 
(in samenwerking met het WIV). Naast hun 
evaluatietaken hebben deze evaluatoren 
ook de opdracht om een netwerk met 
externe evaluatoren uit te bouwen. Er 
werden ook Key Performance Indicatoren 
(KPI’s – kritieke prestatie-indicatoren) 
vastgelegd om de uitbouw van deze exper-

tisedomeinen correct te kunnen opvolgen. 
De methodologie die werd gebruikt voor 
de uitbouw van deze domeinen zal ook als 
voorbeeld worden gebruikt voor de verdere 
uitbouw van andere domeinen.

• Voor de evaluatie van de kwaliteitsgegevens 
voor vaccins werd de samenwerking met de 
evaluatoren van het WIV (humaan) en het 
CODA (diergeneeskundig) verder versterkt.

• Alle evaluatoren werken op een continue 
basis aan het onderhoud en de versterking 
van hun expertise, onder meer door 
deelname aan opleidingen en wetenschap-
pelijke bijeenkomsten.

Verhogen van de nationale 
en internationale erkenning
• De optimalisatie van de kwaliteit van de 

evaluatierapporten en de verdere uitbouw 
van de wetenschappelijke expertise, zoals 
hierboven besproken, dragen bij tot het 
verhogen van de nationale en internationale 
erkenning.

• De evaluatoren vertegenwoordigen het 
fagg in vier van de zes wetenschappelijke 
comités van EMA (namelijk CVMP, CAT, 
Committee on Herbal Medicinal Products 
(HMPC) en PDCO) en spelen daar een 
actieve rol. Daarnaast vertegenwoordigen de 
evaluatoren het fagg ook in een belangrijk 
aantal wetenschappelijke werkgroepen op 
nationaal en internationaal niveau. Voor een 

Aantal evaluatierapporten voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
 

 

Kwaliteit Klinisch
Eerste 
ronde

Vanaf 
tweede 

ronde

Eerste 
ronde

Vanaf 
tweede 

ronde

Totaal

VHB Nationaal nieuw 7 9 0 8 24

 Nationaal variatie & hernieuwing 91 84 47 43 265

 MRP & DCP 8 9 32 46 95

 CP 7 2 11 9 29

Wetenschappelĳ k advies 0 0 1 0 1

MRL (maximale residu limiet)* 0 0 9 11 20

Totaal 113 104 100 117 434

* Maximale Residu Limiet of MRL is de maximale toegelaten concentratie van een actieve stof die de wachttijd of de 
periode die gerespecteerd moet worden tussen het toedienen van het geneesmiddel aan het dier en het slachten ervan 
voor consumptie bepaalt.
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aantal van deze internationale werkgroepen 
wordt het voorzitterschap waargenomen, 
zoals voor de Non-clinical Working Group 
van de PDCO en de Expert Group on the 
Application of the 3Rs in Regulatory Testing of 
Medicinal Products of kortweg Expert group 
on 3Rs. Daarnaast traden de evaluatoren 
onder meer op als rapporteur voor een 
aantal richtlijnen in de Safety Working Party 
(SWP) van het CHMP en in de werkgroepen 
van de HMPC en coördineerden ze een 
aantal activiteiten rond vaccins.*

• Er zijn voordrachten gegeven op 
internationale congressen en er is 
meegewerkt aan een aantal wetenschappe-
lijke publicaties.

• Verschillende evaluatoren dragen ook bij 
tot de erkenning van het fagg door de 
opleiding die ze geven in samenwerking 
met zowel universiteiten, andere bevoegde 
autoriteiten, EMA en beroepsverenigingen.

*  De coördinatie van de CHMP-activiteiten wordt 
rechtstreeks aan de Directeur-generaal gerapporteerd.

De belangrijkste doelstellingen 
voor 2012
• Optimaliseren van de uitwisseling van 

informatie binnen de afdeling.
• Streven naar het systematisch respecteren 

van de termijnen voor de evaluaties en 
het implementeren van systemen die dit 
ondersteunen.

• Verder uitbouwen en verankeren van de 
vereiste expertisedomeinen.

• Verder uitwerken van systemen voor de 
kwaliteit van de evaluatie, inclusief de 
benefi t-risk evaluatie.

• Actief vertegenwoordigen van het fagg 
binnen de internationale wetenschappelijke 
comités en werkgroepen.

Eenheid Wetenschappelĳ k-
Technisch Advies 
& Kennisbeheer

De Eenheid Wetenschappelijk-Technisch 
Advies & Kennisbeheer (WTA-KM) werkte 
verder aan de optimalisatie van de WTA-
dienstverlening (wetenschappelijk en/
of technisch advies) en de uitbouw van de 
eenheid binnen de organisatie. De focus 
lag hierbij voornamelijk op het zo effi  ciënt 
mogelijk uitvoeren van de basistaken, het 
respecteren van de wettelijk vastgelegde 
termijnen voor het behandelen van 
adviesaanvragen, het herzien van de 
bestaande WTA-procedures en het WTA-
retributiessysteem en een verduidelijking van 
de huidige WTA-scope.
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De Eenheid WTA-KM biedt aanvragers de 
mogelijkheid nationaal wetenschappelijk 
en/of technisch (bv. regulatoir) advies aan 
te vragen voor het onderzoek naar en de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik 
met het oog op eventuele aanvragen 
voor bijvoorbeeld klinische proeven, 
VHB of variaties van bestaande VHB van 
geneesmiddelen. De belangrijkste doelstelling 
van de Eenheid WTA-KM bij het verstrekken 
van nationaal WTA aan aanvragers is de 
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen 
zoveel mogelijk te bevorderen en te faciliteren 
vanuit regulatoir perspectief om de beschik-
baarheid van innovatieve geneesmiddelen 
voor patiënten te verbeteren.

De belangrijkste basistaak van de eenheid 
bestaat uit het verzekeren van een gecen-
traliseerde, performante en transparante 
dienstverlening die de tijdige behandeling 
van nationale WTA-aanvragen binnen 
de wettelijk vastgelegde termijnen moet 
garanderen. Bij elke WTA-aanvraag moeten 
in nauwe samenwerking met de Afdeling 

Evaluatoren van het DG PRE vergunning 
de meest geschikte interne en/of externe 
experten betrokken worden om een gericht, 
kwaliteitsvol advies te kunnen verstrekken. 
Hierbij moet de absolute vertrouwelijkheid 
verzekerd worden en moeten ook mogelijke 
confl icts of interest (COI – belangencon-
fl icten) van de betrokken experten worden 
vermeden. Hiertoe moet idealiter eenzelfde 
methodiek voor COI-beheer worden 
gehanteerd als op EMA-niveau.

Daarnaast staat de Eenheid WTA-KM ook 
in voor een consistente opvolging van 
eerder verstrekte nationale en Europese 
adviezen, bijvoorbeeld via de interface met/
vertegenwoordiging op onder meer de SAWP 
en SAWP-V, CAT, CHMP van het EMA. Het 
verzekeren van de consistente opvolging 
van eerder verstrekte adviezen is uitermate 
belangrijk om de kwaliteit en consistentie van 
de nationale WTA’s van het fagg te kunnen 

waarborgen. In deze context werkt de Eenheid 
WTA-KM ook transversaal samen met de 
verschillende afdelingen en eenheden binnen 
het fagg.

Momenteel bestaat de Eenheid WTA-KM uit 
drie directe medewerkers die instaan voor 
de algemene en inhoudelijke coördinatie van 
de adviesaanvragen, het dossierbeheer, de 
logistieke ondersteuning en het COI-beheer. 
Eén van de doelstellingen voor 2012 is 
de eenheid verder te versterken om een 
kwalitatieve dienstverlening te kunnen blijven 
garanderen in functie van het stijgende aantal 
nationale en Europese adviesaanvragen. 
Uiteraard moet de eenheid voor ieder 
WTA ook beroep doen op o.a. de Afdeling 
Evaluatoren.

Wetenschappelijk-Technisch Advies 
(WTA)
Effi  ciënt vervullen van de taken
Tabellen 1 en 2 geven respectievelijk een 
overzicht van het aantal nationale en 
Europese adviezen die werden behandeld in 
2011.
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Tabel 1
  IN OUT

Totaal aantal nationale WTA's ontvangen in 2011 36 30

Volgens procedure Full WTA 32 27

  Ad hoc WTA 4 3

Volgens (speerpunt)domein Vaccins 9 7

  Early Phase Development 15 12

  Oncology 2 1

Volgens gebruik Human 33 27

  Veterinary 3 3

Tabel 2
  IN OUT

Totaal aantal Europese SAWP/SAWP-V adviezen ontvangen in 2011 75 75

Volgens procedure Scientifi c Advice 71 71

  Qualifi cation procedures en HTA 4 4

Volgens (speerpunt)domein Vaccins 3 3

  Early Phase Development 3 3

  Oncology 28 28

Volgens gebruik Human (SAWP) 74 74

  Veterinary (SAWP-V) 1 1

• Om de evaluatietaken op een effi  ciënte 
wijze aan de meest geschikte interne of 
externe evaluator toe te wijzen en op basis 
van hun bevindingen een duidelijk advies 
te formuleren, is een goede samenwerking 
met de interne stakeholders noodzakelijk. 
Voortbouwend op de initiatieven opgestart 
in 2010 werd in 2011 verder gewerkt 
aan het versterken van de samenwerking 
transversaal binnen het fagg. In het 
bijzonder werd aandacht besteed aan de 
domeinen waar multidisciplinaire expertise 
vereist is (bv. ATMP’s).

• Een belangrijke doelstelling voor 2011 
was het verzekeren van een kwalitatieve 
basisdienstverlening aan de externe 
stakeholders. In deze context werd 
een formele SOP uitgewerkt voor de 
behandeling van Europese adviesaanvragen 
en werd de formalisering van de SOP voor 
nationale adviesaanvragen al grotendeels 
uitgevoerd. Daarnaast werd een actieplan 
opgesteld met een aantal mogelijke acties 
ter verbetering van de kwaliteit van de 
WTA-dienstverlening, van de verstrekte 
adviezen en van de consistentie met eerder 
verstrekte adviezen (nationaal of Europees).

• De verdere structurele uitbouw en 
verfi jning van het takenpakket van de 
Eenheid WTA-KM binnen de nieuwe 
structuur van de organisatie werden 
in 2011 doorgevoerd om de algemene 
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WTA-dienstverlening te optimaliseren op 
een kosteneff ectieve wijze. Hierbij werd 
aandacht besteed aan het uitwerken van 
een systematische rapportering van KPI’s 
en aan de implementatie van een tijd/
kosten-rapporteringssysteem binnen de 
Eenheid WTA-KM.

• In 2011 werd ook in nauw overleg met 
de externe stakeholders een aantal acties 
ondernomen om de scope van de huidige 
WTA-procedures te verduidelijken en 
een KB voor te bereiden dat de nieuwe, 
toekomstige WTA-procedures, scope en 
herziene retributies moet vastleggen. 
Hierbij werd de focus gelegd op het 
faciliteren van joint WTA-meetings met 
andere geneesmiddelenautoriteiten en 
joint WTA-HTA-meetings met HTA-orga-
nisaties (Health Technology Assessment) 
(voornamelijk ter facilitering van een 
vervroegde vergunning en terugbetaling 
van nieuwe innovatieve geneesmiddelen in 
domeinen waar een hoge medische nood 
bestaat).

• Na verdere verfi jning en validatie in 
overleg met alle stakeholders zal in 2012 
het communicatieplan van de Eenheid 
WTA-KM worden uitgevoerd ter promotie 
van de nationale WTA-dienstverlening bij de 
externe stakeholders en ter optimalisering 
van de interactiemechanismen met de 
interne stakeholders.

Verhogen van de nationale en 
internationale erkenning
Door de oprichting en initiële uitbouw van de 
nieuwe Eenheid WTA-KM werden de eerste 
fundamenten gelegd voor een performante 
wetenschappelijk-technische adviesverlening 
op nationaal niveau. Daarnaast werd in 2011 
de Belgische vertegenwoordiging op SAWP 
niveau versterkt met een tweede plaatsver-
vangend SAWP-lid en een plaatsvervangend 
SAWP-V-lid. Eén van de Belgische plaatsver-
vangende SAWP-leden werd bovendien ook 
aangesteld als plaatsvervangend CHMP-lid 
wat de consistentie in de wetenschappelijke 
adviesverlening en de expertiseopbouw ten 
goede zou moeten komen.

Versterken en uitbouwen van de weten-
schappelijke expertise
• Om een gericht en hoogstaand kwalitatief 

WTA te kunnen verstrekken, is de 
beschikbaarheid en adequate input van de 
gepaste wetenschappelijke en/of technische, 
regulatoire expertise onontbeerlijk. In 
deze context moeten de investeringen in 
specifi eke expertisedomeinen bij o.a. de 
Afdeling Evaluatoren in 2011 ongetwijfeld 
een positieve bijdrage leveren aan de 
dienstverlening voor nationaal en Europees 
wetenschappelijk advies. In 2012 wordt 
binnen de Eenheid WTA-KM de aanwerving 

van een arts voorzien om ook verdere 
expertiseopbouw en consolidatie mogelijk te 
maken.

• Er werd vanuit de Eenheid WTA-KM 
actief meegewerkt aan het systematisch 
versterken en vervolledigen van het externe 
expertisenetwerk op nationaal en Europees 
niveau. In deze context werden in 2011 
twee joint WTA-meetings georganiseerd 
in samenwerking met de Nederlandse 
autoriteit (of het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen – CBG-MEB) en werd 
een joint WTA-HTA-meeting met de experten 
van het RIZIV georganiseerd.

• Ook in 2012 heeft de Eenheid WTA-KM 
als doelstelling nieuwe strategische 
partnerships te bewerkstelligen en 
initiatieven te ondersteunen om de al 
bestaande partnerships en interactiemecha-
nismen met externe experten te verbeteren 
onder meer in functie van de verdere 
opbouw, consolidatie en verspreiding van 
extern aanwezige expertise.
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Kennisbeheer – Knowledge 
Management (KM)
Een tweede belangrijke basistaak van de 
Eenheid WTA bestaat uit de uitbouw en 
ondersteuning van kennisbeheer binnen het 
fagg.

In het kader van het project Kennisbeheer 
waarvoor de Directeur-generaal van het DG 
PRE vergunning de sponsor is binnen het 
fagg, werden een aantal pilootinitiatieven 
gerealiseerd in 2011, voortbouwend op de 
initiatieven opgestart in 2010:

• Binnen de Supportive Unit (Administra-
tieve Ondersteuning en Management 
Ondersteuning van het DG PRE vergunning) 
werd een methodiek ontwikkeld met het 
oog op de systematische inventarisatie 
van de opleidingen (externe opleidingen, 
gecertifi eerde opleidingen, buitenlandse 
zendingen) en de recurrente opdrachten 
waaraan de medewerkers binnen het DG 
deelnemen. In 2012 zal verder worden 
gewerkt aan het uniformiseren van deze 
methodiek binnen het fagg.

• Binnen het DG werd het pilootproject 
met betrekking tot de centrale archivering 
van (wetenschappelijke) presentaties 
van medewerkers na interne evaluatie 
verdergezet. In 2012 zullen mogelijke acties 

worden onderzocht om een maximale input 
en output van de centrale archivering van de 
presentaties te bewerkstelligen.

• In 2011 werd binnen het project 
Kennisbeheer vooral aandacht besteed aan 
de voorbereiding van de opstart van het 
deelproject Kennistransfer senior–junior 
binnen het DG PRE vergunning met als 
doel de meest kritische en urgente noden 
voor kennisverlies op korte termijn op te 
vangen. Bij de planning van dit deelproject 
werd vooral de focus gelegd op het 
vastleggen van criteria voor de identifi catie 
van kritische kennis, het ontwerpen van 
bruikbare methodes en instrumenten voor 
de consolidatie van aanwezige (kritische) 
kennis en de kennisoverdracht tussen meer 
ervaren en minder ervaren medewerkers 
(zijnde seniors en juniors). In het tweede 
trimester van 2012 moet de pilootfase 
van dit deelproject binnen de Afdeling 
Evaluatoren van start gaan.

• In 2011 is formeel van start gegaan met 
een project dat de implementatie van een 
DMS binnen het fagg moet bewerkstelligen. 
Dit DMS-systeem moet voornamelijk een 
geordend en performant documentbeheer 
mogelijk maken en de aanwezige informatie 
en kennis binnen de organisatie verankeren. 
In deze context maakt de coördinator van de 

Eenheid WTA deel uit van het projectteam 
van het DMS-project op het niveau van de 
ganse organisatie.

• Het project Uitbouw van een transversale 
IT-interface met betrekking tot het verhogen 
van de toegankelijkheid van evaluatierapporten 
voor alle evaluatoren werkzaam binnen het 
fagg werd in 2011 uitgebreid naar o.a. de 
Eenheid WTA om de verstrekte nationale 
en Europese wetenschappelijke adviezen 
elektronisch toegankelijk te maken voor de 
evaluatoren binnen het DG PRE vergunning. 
Hiertoe zal de WTA-databank opengesteld 
worden via de transversale IT-interface die 
momenteel beschikbaar is op het intranet 
van de organisatie.

In 2012 zal het project Kennisbeheer zich 
vooral richten op:

• De opstart van het deelproject 
Kennistransfer senior–junior binnen het DG 
PRE vergunning.

• De voorbereidende planning van dit 
deelproject binnen de andere DG’s en de 
verdere uitwerking van het DMS-project op 
fagg-niveau.
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Eenheid Homeopathie 
& Fytotherapie

In oktober 2011 werd de Eenheid 
Homeopathie & Fytotherapie onderverdeeld 
in de Coördinatie Homeo en de Coördinatie 
Fyto.

Kerntaken
De rol van de Eenheid Homeopathie & 
Fytotherapie is het verlenen en opvolgen van 
de registraties en VHB van homeopathische 
geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen. 
Deze eenheid is dus belast met het evalueren 
en het beheren, in de brede zin van het 
woord, van dossiers voor de aanvraag van de 
registratie en de VHB van homeopathische 
geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen 
en met de behandeling van de aanvragen van 
wijziging van deze bestaande registraties en 
VHB. Er wordt samengewerkt met interne en 
externe experten om de kwaliteit, veiligheid 
en doeltreff endheid van deze categorie 
geneesmiddelen te garanderen rekening 
houdend met de specifi eke regelgeving. De 
eenheid speelt ook een rol in het verstrekken 
van Wetenschappelijk-Technisch Advies 
(WTA).

De Eenheid Homeopathie & Fytotherapie 
coördineert de werkzaamheden en verzekert 
het secretariaat van twee autonome 
commissies:

• De Commissie voor homeopathische 
geneesmiddelen voor menselijk en dierge-
neeskundig gebruik (HCG)

• De Commissie voor kruidengeneesmiddelen 
voor menselijk gebruik (CKG)

Effi  ciënt vervullen van de taken
Homeopathische geneesmiddelen zijn 
al vele jaren op de markt. De regelgever 
heeft maatregelen genomen om deze 
markt te controleren, rekening houdend 
met de evolutie op Europees niveau. In 
België moesten in een eerste fase alle 
homeopathische geneesmiddelen die op de 
markt waren in 2002, genotifi ceerd worden ter 
voorbereiding van de registratie/vergunning 
ervan. Ongeveer 18 000 homeopathische 
geneesmiddelen zijn genotifi ceerd en de 
registratie- of vergunningsprocedure loopt nu.

Elk nieuw homeopathisch geneesmiddel dat 
niet genotifi ceerd is, moet geregistreerd/
vergund worden alvorens in de handel te 
worden gebracht volgens een van de twee 
procedures die in het KB van 14 december 
2006 beschreven zijn, onder meer door de 
artikelen 38 en 41. Momenteel lopen diverse 
registratieprocedures en procedures tot het 
verkrijgen van een VHB. De HCG speelt 
een cruciale rol in de behandeling van deze 
dossiers.

De Eenheid Homeopathie & Fytotherapie is 
eveneens belast met het beheren van dossiers 
voor kruidengeneesmiddelen, meer bepaald 
met betrekking tot nieuwe aanvragen tot 
registratie en VHB, alsook met de behandeling 
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van de aanvragen tot wijzigingen van 
bestaande registraties en VHB. Een dossier-
beheerder en verschillende experten werken 
hiervoor nauw samen met de CKG.

Verhogen van de nationale en 
internationale erkenning
Een medewerker van de Eenheid Homeopathie 
& Fytotherapie vertegenwoordigt het fagg in 
de Homeopathic Medicinal Products Working 
Group (HMPWG) op Europees niveau. 
Het fagg wordt ook vertegenwoordigd bij 
het European Directorate for the Quality of 
Medicines & HealthCare (EDQM) in de groep 
Homeopathic Manufacturing Methods (HMM) 
door een medewerker van de eenheid. Deze 
werkgroep staat in voor het voorbereiden 
van monografi eën met betrekking tot de 
bereidingsmethodes van homeopathische 
stamproducten, de deconcentratie en 
verwante onderwerpen.

Balans 2011 – homeopathische geneesmiddelen
Module 3 Module 5 Module 4

Evaluatie van nieuwe dossiers Complexen 10 15 -

Farmaceutische vormen -

Verdunningen -

Unitairen 1 1 -

Publiciteitsdossiers – Gentlemen 
agreement

3 1 -

Beantwoorden van vragen Complexen 18 3 -

Farmaceutische vormen 15 -

Verdunningen 10 -

Unitairen 23 -

Publiciteitsdossiers – Gentlemen 
agreement

6 -
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Balans 2011 – 
kruidengenees middelen
In 2011 zijn er 57 dossiers afgesloten voor 
kruidengeneesmiddelen.

Voor de eerste keer, sinds de oprichting van 
het fagg, was België referentielidstaat in een 
DCP voor een traditioneel kruidengeneesmid-
del. De eenheid speelde hierin een cruciale rol.

Als expert op het gebied van kruiden-
geneesmiddelen werkt de eenheid mee 
aan de voorbereiding van adviezen of 
evaluatierapporten. In dit kader neemt een 
vertegenwoordiger van de eenheid deel aan de 
vergaderingen van de Gemengde Commissie. 
De eenheid verleent eveneens op dagelijkse 
basis advies aan andere afdelingen van het 
fagg met betrekking tot medicinale planten en 
hun bestanddelen in het kader van vragen die 
hierover opduiken tijdens de behandeling van 
andere dossiers.

De eenheid werkt constructief mee aan 
het Europese beleid met betrekking tot 
kruidengeneesmiddelen via de Belgische 
vertegenwoordigers in het HMPC van het 
EMA en de respectieve werkgroepen ervan. 
De eenheid waakt er hierbij over de link te 
leggen tussen de marktsituatie in België en 
de genomen Europese beslissingen en hieraan 
gepaste acties te koppelen.

Eenheid Pharmacopeia/API

Kerntaken
De belangrijkste taken van de eenheid zijn:

• Bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit 
van magistrale en offi  cinale bereidingen;

• Behandelen van vergunningsaanvragen;
• Behandelen van dossiers binnen de 

werkzaamheden van de Europese Farmaco-
peecommissie.

Effi  ciënt vervullen van de taken
Bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit 
van magistrale en offi  cinale bereidingen door:

• Het ter beschikking stellen van het 
Th erapeutisch Magistraal Formularium 
(TMF) voor artsen. Voor de realisatie van 
dit geslaagde project was de ondersteuning 
door Medisch farmaceutisch Kwaliteitszorg 
(MFK), een vereniging die het gebruik 
van magistrale bereidingen promoot, zeer 
nuttig. Deze vereniging groepeert de ver-
tegenwoordigers van de twee belangrijkste 

beroepsverenigingen van apothekers in 
België, APB en Ophaco, en de vertegenwoor-
digers van de fabrikanten van grondstoff en. 
Het ter beschikking stellen van het TMF 
voor artsen laat ook toe kwaliteitsvolle 
magistrale bereidingen te veralgemenen.

• De herziening van het KB van 19 december 
1997 ter verbetering van de kwaliteit van de 
grondstoff en die door offi  cina-apothekers 
worden gebruikt. Dit project is momenteel 
nog bezig en moet een betere kwaliteit 
waarborgen van de grondstoff en die in 
de handel circuleren. Door de herziening 
wordt elke verdeler van grondstoff en – die 
conform de reglementering is – onder 
andere verplicht een distributievergunning 
te verkrijgen. Dat is momenteel nog niet 
helemaal het geval.

Behandeling van vergunningsaanvragen 
binnen de wettelijk vastgelegde termijnen:

• Dankzij de constructieve en effi  ciënte 
samenwerking tussen fi rma’s, experten en 
medewerkers van de eenheid werden de 
aanvragen tijdig behandeld, met slechts zeer 
weinig achterstand.
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Behaalde resultaten
Stand van zaken op 31 december 2011 2010 2011

Totaal aantal vergunningsaanvragen te behandelen in 2011 1 552 100,00 % 1.285 100,00 %

Totaal aantal vergunningen toegekend in 2011 739 47,62 % 663 51,60 %

Resterend aantal vergunningsaanvragen in behandeling op 31 december 2011 813 52,38 % 622 48,40 %

waarvan: in behandeling bĳ  de fi rma’s 351 43,17 % 303 48,71 %

in behandeling bĳ  het secretariaat 126 15,50 % 115 18,49 %

in behandeling bĳ  de experten 1 0,12 % 2 0,32 %

klaar voor goedkeuring 335 41,21 % 204 32,80 %

Verhogen van de nationale en 
internationale erkenning
• Behandeling van de dossiers met betrekking 

tot de werkzaamheden van de Europese 
Farmacopeecommissie binnen de termijn.

• Geen enkele achterstand werd vastgesteld in 
het aandeel van België in de werkzaamheden 
van de Europese Farmacopeecommissie, 
volgens de normen voorgeschreven door de 
Gids der werkzaamheden van de Europese 
Farmacopeecommissie.

• Zoals voorzien fi naliseerde de Eenheid 
Pharmacopeia/API in de loop van 2011 
het project TMF voor artsen (publicatie en 
verdeling).

• De eenheid legde zich toe op haar wettelijke 
verplichtingen en op de deelname van België 
aan de werkzaamheden van de Europese 
Farmacopeecommissie, en in ruimere zin, 
van het EDQM.

• Dankzij de ervaring opgedaan via het 
TMF, maakt België deel uit van de ad-hoc 
Stuurgroep van een Europees initiatief voor 
de realisatie van een Europees formularium 
met pediatrische bereidingen.

Prioriteiten voor 2012
Naast de effi  ciënte voortzetting van de 
lopende taken zal in 2012 extra aandacht 
worden besteed aan de volgende projecten:

• Start van het online ter beschikking stellen 
van het TMF;

• Finalisatie en publicatie van de 
herziening van het KB van 19 december 
1997 betreff ende de controle en de 
analyse van de grondstoff en die door de 
offi  cina-apothekers gebruikt worden; en 
waarin een paragraaf gewijd zal worden 
aan grondstoff en voor beperkt gebruikt 
(vroeger “weesgrondstoff en”).
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Directoraat-generaal POST vergunning 
of alle activiteiten na de eerste vergunning voor het in de handel brengen 
van een geneesmiddel of gezondheidsproduct
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Vanessa Binamé, directeur-generaal 
van het DG POST vergunning aan 
het woord

2011 was voor het DG POST vergunning een zeer 
druk maar tegelijk succesvol jaar. 

In het kader van de ontwikkelcirkels werden 
functie- en planningsgesprekken gehouden 
met elk van de medewerkers van het DG 
POST vergunning. De doelstellingen voor de 
prestaties en de persoonlijke ontwikkeling van 

elke medewerker werden bepaald en aanvaard. 
Eind 2011 hadden zo goed als alle gesprekken 
plaatsgevonden.

Het DG POST vergunning werkte mee aan de 
verankering van een geïntegreerd kwaliteits-
systeem binnen het fagg via zijn rol binnen het 
kwaliteitsnetwerk van het agentschap en door 
zijn bijdrage aan de CAF-oefening. Er werden 
talrijke SOP’s opgesteld en goedgekeurd. Het DG 
POST vergunning bereidde zich ook voor op de 
tweede BEMA-audit aangekondigd voor het jaar 
2012. Tegelijkertijd werkte het DG verder aan de 
omzetting van de richtlijn inzake geneesmidde-
lenbewaking, werd de campagne over het correcte 
gebruik van geneesmiddelen gelanceerd en werd 
een portaal Hemovigilantie ter beschikking 
gesteld van de verzorgingsinstellingen.

Naast deze grootscheepse projecten hield het DG 
het kwaliteits- en productiviteitsniveau van de 
basistaken op peil. Er werden niet minder dan 
13 000 dossiers met variaties en hernieuwingen 
afgesloten en 1 620 Periodic Safety Update 
Reports (PSUR)-dossiers behandeld. Ook de 
visumaanvragen en notifi caties in het kader van 
reclame werden voor 100 % binnen de vastgelegde 
termijn afgehandeld. Wat de medische 
hulpmiddelen betreft, behandelde het DG POST 
vergunning 867 dossiers van notifi caties en gaf 
het 791 uitvoercertifi caten uit. Er werd ook extra 
aandacht besteed aan de afhandeling van Risk 

Minimisation Activities-dossiers (RMA – risico-
beperkende activiteiten). In samenwerking met 
de beroepsverenigingen van de farmaceutische 
industrie (pharma.be, FeBelGen en Bachi) werd 
een goedkeuringsprocedure uitgewerkt. De 
terbeschikkingstelling van bijkomende middelen 
en de toepassing van deze procedure zullen de 
beoordeling van de informatie ingediend in het 
kader van de RMA’s versnellen.

Tot slot was het jaar 2011 een jaar waarin onze 
samenwerking met de vertegenwoordigers van 
de patiënten werd voortgezet. Die samenwerking 
moet de komende jaren nog worden versterkt.

Last but not least zou ik alle medewerkers 
van het DG POST vergunning oprecht willen 
bedanken. Dankzij hen konden we ook dit 
jaar opnieuw onze doelstellingen halen. Ook 
onze partners uit andere instellingen en uit de 
industrie wil ik oprecht bedanken voor hun werk 
en ondersteuning het hele jaar door.

2012 wordt vast en zeker opnieuw een jaar 
vol nieuwe uitdagingen met bijvoorbeeld de 
inwerkingtreding van de regelgeving inzake ge-
neesmiddelenbewaking, de wijzigingen voorzien 
in het kader van de medische hulpmiddelen en 
daarnaast moeten uiteraard ook onze basistaken 
worden voortgezet en verbeterd.
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Afdeling Marketing Authorisation (Variaties & Hernieuwingen)
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De Afdeling Marketing Authorisation 
(Variaties & Hernieuwingen) heeft als 
hoofdtaak de aanvragen tot wijzigingen 
en hernieuwingen van de VHB van 
geneesmiddelen te behandelen. Hierbij 
doorlopen de dossiers verschillende fasen: 
van het opladen van de dossiers in onze 
databank over het evalueren van de gevraagde 
wijzigingen tot het administratief afsluiten 
van de dossiers.

De Afdeling werd onderverdeeld in 
verschillende cellen met als belangrijkste 
taken:

Cel Variations without/with minor impact 
on MA (Marketing Authorisations – VHB)
Deze cel behandelt alle variaties IA/IB die 
geen of nauwelijks impact hebben op de VHB, 
de SKP en de bijsluiter. De dossiers worden 
opgeladen in de databank, geëvalueerd door 
onze medewerkers en vervolgens afgesloten.

Cel Change MAH/Batch Releaser (Marketing 
Authorisation Holder – VHB-houder)
Binnen deze cel worden de transfers 
van VHB-houders behandeld net als de 
wijzigingen van batch-releasers.

Enkele cĳ fers voor 2011
Cel IN OUT

Cel Variations without/with minor impact on MA 4 055 4 110

Cel Change MAH/Batch Releaser 400 633

Cel EC Decisions, EU recommends 174 123

Cel Cluster 3 970 4 571

De Afdeling Marketing Authorisation 
(Variaties & Hernieuwingen) is ook ver-
antwoordelijk voor het behandelen van de 
aanvragen tot parallel import en de aanvragen 
tot schrappingen van VHB.

Ook het Call Center voor VHB is verankerd 
binnen deze afdeling.

Cel EC Decisions, EU recommends
Binnen deze cel wordt de vereenvoudigde 
procedure toegepast voor de implementatie 
van de Europese aanbevelingen inzake 
veiligheid.

Cel Cluster
Deze cel behandelt alle andere variaties die 
wel een signifi cante impact hebben op de 
VHB, SKP en de bijsluiter. Naast het opladen 
van de dossiers in de databank en de evaluatie 
en het beheer ervan tijdens de evaluatiefase 
worden deze dossiers administratief 
afgesloten door een aangepaste VHB naar 
de VHB-houder op te sturen samen met de 
goedgekeurde SKP en bijsluiter.
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Er zijn ook nog eens 324 dossiers afgesloten 
naar aanleiding van de schrappingen van VHB.

Balans van de Afdeling 
Marketing Authorisation 
(variaties & Hernieuwingen)
In 2011 heeft de afdeling zich voornamelijk 
toegespitst op het wegwerken van de 
achterstand bij de behandeling van 
VHB-dossiers.

Om tegemoet te komen aan de verwachting 
van onze Voogdijminister over het wegwerken 
van deze achterstand tegen eind 2011, 
werd op 1 september 2011 een nieuw 
project opgestart. Dit project liep over drie 
maanden waarbij aan vier medewerkers 
een extra inspanning werd gevraagd. Dit 
heeft de afdeling in staat gesteld bijkomend 
3 037 dossiers af te handelen. Dit leidde tot 
het afsluiten van 12 798 dossiers. In totaal 
werden er 8 599 nieuwe dossiers ontvangen. 
We kunnen dan ook zeggen dat de doelstelling 
inzake het wegwerken van deze achterstand 
gehaald is.

Afdeling Vigilantie 
(farmaco, materio, hemo, bio)

De Afdeling Vigilantie (farmaco, 
materio, hemo, bio) waakt over de 
gebruiksveiligheid van geneesmiddelen 
voor menselijk en diergeneeskundig 
gebruik (geneesmiddelenbewaking 
of farmacovigilantie), van medische 
hulpmiddelen (materiovigilantie), van bloed 
en labiele bloedderivaten van menselijke 
oorsprong (hemovigilantie) en van menselijk 
lichaamsmateriaal (biovigilantie). Deze 
verantwoordelijkheid omvat informatie 
verzamelen, die informatie evalueren en 
indien nodig de nodige maatregelen treff en.

De belangrijkste taken van de afdeling zijn:

• Het verzamelen en evalueren van:
• individuele meldingen van bijwerkingen 

afkomstig van VHB-houders en gezond-
heidszorgbeoefenaars (geneesmiddelen 
voor menselijk en diergeneeskundig 
gebruik);

• PSUR (geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik);

• jaarlijkse veiligheidsverslagen betreff ende 
klinische proeven (ASR’s) uitgevoerd 
met in België vergunde geneesmiddelen 
(geneesmiddelen voor menselijk gebruik);

• incidenten na het gebruik van medische 
hulpmiddelen;
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• informatie betreff ende ernstige 
ongewenste bijwerkingen en voorvallen 
met bloed en bloedbestanddelen;

• informatie over ernstige ongewenste 
bijwerkingen en voorvallen met menselijk 
lichaamsmateriaal.

• De deelname aan de evaluatie van aanvragen 
voor vijfj aarlijkse hernieuwingen (RQ) 
(geneesmiddelen voor menselijk en dierge-
neeskundig gebruik).

• De deelname aan activiteiten inzake 
vigilantie in de Europese context 
(geneesmiddelen voor menselijk en dierge-
neeskundig gebruik).

• De verspreiding van informatie op het 
gebied van vigilantie ter attentie van de 
gezondheidszorgbeoefenaars en het publiek.

• De uitvoering van de maatregelen 
voorgesteld na de evaluatie van de farma-
covigilantiegegevens (geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik).
Dit gebeurt in samenwerking met de 
Afdeling Marketing Authorisation (Variaties 
& Hernieuwingen) van het DG POST 
vergunning en met het DG PRE vergunning.

• De uitvoering van de maatregelen 
voorgesteld na de evaluatie van de gegevens 
inzake materiovigilantie, hemovigilantie en 
biovigilantie.

Enkele cijfers voor 2011
We zien algemeen een belangrijke stijging van 
het aantal te behandelen vigilantiedossiers. 
De achterstand in de behandeling van PSUR’s 
kon worden weggewerkt en het aantal 
dossiers in behandeling komt momenteel 
overeen met de gemiddelde normale tijd nodig 
voor de behandeling van een PSUR.

Wat de achterstand van de rapporten in te 
geven in EudraVigilance (januari 2005-april 
2008) betreft, zijn alle elektronische 
rapporten in de loop van 2011 ingegeven; er 
rest enkel een achterstand weg te werken voor 
de papieren rapporten.
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Enkele cĳ fers voor 2011
Activiteit (aantal ingediende dossiers) 2009 2010 2011 Evolutie 

2010-2011

Farmacovigilantie van geneesmiddelen voor menselĳ k gebruik

PSUR 1 891 1 667 1 700 2,0 %

Individuele meldingen van bĳ werkingen 4 244 4 946 4 601 -7,0 %

Farmacovigilantie van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

PSUR 294 394 744 88,8 %

Individuele meldingen van bĳ werkingen 134 246 314 27,6 %

Materiovigilantie

Aantal meldingen 1 038 1 468 1 641 11,8 %

Hemovigilantie

Aantal incidenten/ernstige ongewenste eff ecten 905 911 943 3,5 %

Biovigilantie

Aantal incidenten/ernstige ongewenste eff ecten 8 22 33 50,0 %

Achterstand EudraVigilance (januari 2005-april 2008): evolutie van het % nog te behandelen rapporten

Elektronische fi ches 31 % 25 % 0 %

Papieren gele fi ches 70 % 34 % 34 %
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Balans van de Afdeling Vigilantie 
(farmaco, materio, hemo, bio) voor 
het jaar 2011
De acties ondernomen in het kader van het 
speerpuntdomein PROACTIEVE VIGILANTIE 
zijn beschreven in het onderdeel van dit 
jaarverslag gewijd aan de speerpuntdomeinen.

• Sinds februari 2011 is binnen de Afdeling 
Vigilantie (farmaco, materio, hemo, bio) 
een nieuwe structuur geïmplementeerd. 
De afdeling is onderverdeeld in vijf cellen: 
Cel Humane PhV/Dossierbeheer/ADR 
(Adverse Drug Reactions – bijwerkingen 
van geneesmiddelen), Cel Humane PhV/
Evaluatie, Cel Veterinaire PhV, Cel Materio-
vigilantie en Cel Bio- en Hemovigilantie. Het 
dagelijkse beheer van elke cel is in handen 
van de verantwoordelijke van de cel. De 
verantwoordelijken van de cellen staan in 
voor de coördinatie met het afdelingshoofd, 
die op zijn beurt wordt bijgestaan door een 
stafmedewerker.

• In april 2011 is een nieuwe procedure voor 
elektronische overmaking (formaat E2B) 
gelanceerd voor de specifi eke modules van 
EudraVigilance. Het betreft het overmaken 
van bijwerkingen gelinkt aan het gebruik 
van geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
door gezondheidszorgbeoefenaars die 
door de nationale en Europese regelgeving 
gehouden worden deze aan het fagg 
te melden. U vindt meer informatie 
hieromtrent in het deel van dit jaarverslag 
dat hieraan wordt gewijd.

• In oktober 2011 is binnen de afdeling een 
nieuw registratiesysteem gelanceerd voor de 
opvolging van de verschillende activiteiten. 
Alle medewerkers beschikken over deze 
tool die toelaat de benodigde tijd voor de 
verschillende taken beter in te schatten.

• Gedurende het ganse jaar 2011 heeft de 
afdeling gewerkt aan de omzetting van de 
nieuwe Europese richtlijn inzake genees-
middelenbewaking voor de geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik.

• Binnen de context van het Total Quality 
Management heeft de afdeling haar taken 
onderverdeeld in kernprocessen voor 
farmaco-, materio-, hemo- en biovigilantie 
en zijn de SOP’s geïdentifi ceerd die 
nodig zijn voor het formaliseren van de 
activiteiten van de kernprocessen. Er is 
ook begonnen met het uitschrijven van de 
nodige SOP’s.

2012 kondigt zich opnieuw aan als een druk 
jaar met onder meer alle activiteiten die 
verband houden met de implementatie van 
de nieuwe Europese richtlijn inzake genees-
middelenbewaking voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik in juli 2012, met de 
oprichting van werkgroepen voor de opvolging 
van implanteerbare medische hulpmiddelen 
om in de toekomst garanties te kunnen 
bieden in verband met hun traceerbaarheid 
en een beter controlesysteem van de sector, 
met de realisatie van de interface voor het 
werken met de European Database on Medical 
Devices (Eudamed) en met de uitwerking van 
verschillende andere SOP’s.
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Afdeling 
Gezondheidsproducten

Menselijk lichaamsmateriaal (MLM)
Op 1 december 2009 trad de wet van 19 
december 2008 inzake het verkrijgen en 
het gebruik van MLM, met het oog op de 
geneeskundige toepassing op de mens of het 
wetenschappelijk onderzoek, in werking. 
Ondertussen kunnen we terugblikken op twee 
volledige jaren ervaring met betrekking tot 
dat gebied.

In de loop van 2011 werden 64 aanvragen 
tot verlenging van de erkenning ingediend 
door bestaande instellingen, terwijl vijf 
nieuwe instellingen een erkenningsaanvraag 
indienden. Op 31 december 2011 telde ons 
land 140 instellingen voor MLM.

Het afgelopen jaar werden na inspectie:

• 60 defi nitieve erkenningen uitgereikt;
• een erkenning geweigerd;
• een erkenningsaanvraag ingetrokken op 

verzoek van de aanvrager zelf.

De overige instellingen beschikken over een 
tijdelijke erkenning tot de inwerkingtreding 
van een besluit betreff ende hun erkennings-
aanvraag of over een lopende defi nitieve 
erkenning.

Het DG INSPECTIE stond mee in voor een 
signifi cante verbetering in het kader van de 
toepassing van de wet en haar uitvoerings-
besluiten. In 2011 vonden 81 inspecties (61 
MLM, twintig bloed) plaats.

Op 14 maart 2011 ging een MB van kracht tot 
wijziging van het MB van 14 oktober 2009 tot 
vaststelling van de prijs van MLM. Dit besluit 
is van toepassing op amnionmembranen voor 
dermatologisch en oftalmologisch gebruik 
en corticaal beenpoeder met osteo-inductie 
capaciteit.

Op 7 november 2011 is het KB afgekondigd 
tot vaststelling van de voorwaarden waaraan 
de banken voor MLM en de intermediaire 
structuren moeten voldoen voor het 
verkrijgen en bewaren van navelstrengbloed. 

Dit besluit voert onder andere de verplichte 
typering van al het betrokken MLM in vanaf 1 
februari 2012. Daarnaast voorziet het besluit 
ook de aanduiding van een uitbater van het 
register van navelstrengbloed. Deze procedure 
is momenteel lopende. Het register moet op 1 
december 2012 operationeel zijn.

Het fagg neemt deel aan de vergaderingen 
van de werkgroep cellen, weefsels en organen 
(acht vergaderingen per jaar) van de Hoge 
Gezondheidsraad (HGR). De besprekingen 
van deze werkgroepen hebben voornamelijk 
betrekking op de goede praktijken, de 
kwaliteitsnormen en de technische normen 
van producten van menselijke of dierlijke 
oorsprong.

Bloed
In 2011 zijn zes erkenningen als bloedtrans-
fusieinstelling (BI) verlengd. De subsidie voor 
de uitvoering van Nucleic Acid Amplifi cation 
Test (NAT)-testen en van testen voor het 
opsporen van het Human immunodefi ciency 
virus (HIV – menselijk immuundefi ciëntie-
virus) en het hepatitis C-virus (HCV) op al 
het gedoneerde bloed is uitgebreid (KB van 2 
december 2011). In 2011 is ook de subsidie 
van 2009 afgesloten en geliquideerd; een 
totaalbedrag van € 8 306 400 is uitgekeerd 
aan de BI.
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Enkele cĳ fers voor 2011
Activiteit IN OUT

Aangiften van heffi  ng 829 829

Distributienotifi caties 245 240

Exportcertifi caten 690 791 

Klinische proeven 36 22

Notifi caties fabrikanten naar maat 45 45

Notifi catie klasse I fabrikanten 200 582

Erkenning in het kader van het zorgtraject diabetes 1 1

Op 5 augustus 2011 is de wet van 19 juli 2011 
gepubliceerd tot wijziging van de wet van 5 
juli 1994 betreff ende bloed en bloedderivaten 
van menselijke oorsprong, om de maximale 
leeftijd toegestaan voor het geven van bloed 
en van bloedderivaten te verhogen. De wet 
laat nu toe tot 70 jaar (tot aan de vooravond 
van de 71e verjaardag) bloed te doneren voor 
regelmatige donoren.

Daarnaast zijn er vier KB’s afgekondigd, 
waaronder het KB van 24 oktober 2011 
tot wijziging van het KB van 4 april 1996 
betreff ende de ophaling, voorbereiding, opslag 
en uitgifte van bloed en bloedderivaten van 
menselijke oorsprong, met hoofdzakelijk 
technische aanpassingen.

Het fagg is vertegenwoordigd in de Commissie 
en het EDQM betreff ende bloed en bloedbe-
standdelen.

Het bloedplatform vergaderde in 2011 
driemaal met vertegenwoordigers van de BI.

Een overzicht van de activiteiten van de BI 
wordt ieder jaar op de website van het fagg 
gepubliceerd.

Cel Medische Hulpmiddelen
Realisaties in 2011
In 2011 werd een inhaalbeweging uitgevoerd 
op het vlak van de achterstand in het kader 
van de afhandeling van de notifi caties 
voor het in de handel brengen van klasse I 
medische hulpmiddelen en van de inning van 
de heffi  ngen.

De Cel Medische Hulpmiddelen focuste ook op 
de ontwikkeling van een nieuwe databank om 
in orde te zijn met de Europese verplichting 
om de gegevens van elke lidstaat in te voeren 
in de Europese databank Eudamed die in mei 
2012 operationeel wordt.

De cel volgde ook de Europese 
werkzaamheden op die tot de uitwerking van 
een nieuwe verordening moeten leiden en 
nam deel aan de uitwerking van verschillende 
Europese documenten zoals het Manuel on 
Borderline and Classifi cation in the Community 
Regulatory framework for Medical Devices die 
regelmatig bijgewerkt wordt en richtlijnen 
die begin 2012 gepubliceerd worden zoals 
de richtlijn over de klinische post-marketing 
studies of over de gemachtigde vertegenwoor-
digers.
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Afdeling Goed Gebruik De veiligheid en doeltreff endheid van 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
hangen nauw samen met het correcte 
gebruik ervan. Om het goede gebruik 
van geneesmiddelen te bevorderen, is het 
in de eerste plaats belangrijk dat zowel 
gezondheidszorgbeoefenaars, patiënten/
consumenten, als de instanties betrokken bij 
de gezondheidszorg op een eenvoudige manier 
kunnen beschikken over objectieve, adequate 
en actuele informatie over geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten.

De Afdeling Goed Gebruik zorgt ervoor dat 
alle betrokkenen toegang krijgen tot de 
nodige informatie om zelf oordeelkundig, 
autonoom en op zijn eigen niveau te kunnen 
beslissen wat de meest aangewezen houding 
is voor een rationeel en veilig gebruik van 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

De belangrijkste taken van de Afdeling Goed 
Gebruik zijn:

• informeren over geneesmiddelen en gezond-
heidsproducten;

• beoordelen en goedkeuren van bijkomende 
RMA die voor sommige geneesmiddelen als 
voorwaarden gelden voor de toekenning van 
een VHB;

• op het gebied van reclame voor 
geneesmiddelen: uitwerken van normen 
en, in het bijzonder wat reclame voor 
het grote publiek betreft, alle reclame 
voor geneesmiddelen en informatiecam-
pagnes op radio of televisie waarin naar 
geneesmiddelen wordt verwezen vooraf 
controleren.

Informatie over geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten
In samenwerking met de andere afdelingen 
van het agentschap en met de technische 
medewerking van Fedict waarborgt de 
Afdeling Goed Gebruik het onderhoud en de 
verdere ontwikkeling van de website van het 
fagg.

De afdeling bundelt en verspreidt relevante 
informatie over geneesmiddelen en gezond-
heidsproducten en beheert de databank van 
in België vergunde geneesmiddelen. Deze 
databank kan worden geraadpleegd op de 
website van het agentschap.
Informatieaanvragen betreff ende in België 
vergunde geneesmiddelen kunnen naar het 
volgende e-mailadres worden gestuurd: 
info.medicines@fagg-afmps.be.
In 2011 werden 796 informatieaanvragen 
behandeld voor 2 791 verschillende vragen.
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De Afdeling Goed Gebruik verzekert, in 
samenwerking met de representatieve 
verenigingen van de geneesmiddelenindus-
trie, ook de publicatie van de bijsluiters en 
SKP van in België vergunde en verkochte 
geneesmiddelen op de website van het fagg.
Sinds 2010 publiceert het fagg tevens de 
wachttijden in verband met geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik en sinds 
2011 de lijst van onbeschikbare, essentiële 
geneesmiddelen.

Deze informatiebronnen zijn essentiële 
instrumenten die worden gebruikt door de 
diensten van het fagg, de farmaceutische 
industrie of andere nationale of buitenlandse 
instanties voor de uitvoering van hun 
activiteiten, maar vooral door gezondheids-
zorgbeoefenaars en patiënten/consumenten 
die op die manier toegang krijgen tot de 
basisinformatie voor een correct gebruik van 
geneesmiddelen.

In deze context ontwikkelde de Afdeling Goed 
Gebruik ook informatiecampagnes voor het 
grote publiek. 

Zo werd op 12 september 2011 het startschot 
gegeven voor de tweede mediacampagne van 
het fagg: “Een geneesmiddel is geen snoepje!” 
om het grote publiek te sensibiliseren voor 
een goed gebruik van geneesmiddelen.

De boodschap voor het grote publiek was dat 
een geneesmiddel ondoeltreff end, ongeschikt 
of zelfs ronduit gevaarlijk kan zijn als het 
verkeerd gebruikt wordt, het advies van een 
arts of apotheker niet wordt ingewonnen 
en de aanbevelingen van de bijsluiter niet 
gerespecteerd worden. Geneesmiddelen neem 
je immers niet zomaar: “Een geneesmiddel is 
geen snoepje!”.

Op de minisite van de campagne: 
www.eengeneesmiddelisgeensnoepje.be 
worden twaalf essentiële tips gegeven die de 
burger moeten helpen op een goede manier 
om te gaan met geneesmiddelen. Op die site 
kunnen bezoekers ook de campagnefolder, de 
affi  che en de aankondiging downloaden.

De campagne was in het hele land te zien. 
Gedurende een maand nodigden banners 
op verschillende websites, affi  ches en 
advertenties in verschillende kranten zoals 
Metro lezers en bezoekers uit naar de minisite 
van de campagne te surfen.

De minisite, die toegankelijk blijft via een 
banner op de website van het fagg wil een 
referentie zijn voor het grote publiek om 
het te leren op een correcte manier om te 
gaan met geneesmiddelen (zie ook “Nieuw in 
2011”).

Tussen 12 september en 14 oktober 2011 
werd de site 84 336 keer bezocht.

Toepassing van de Sunsetclause
De Sunsetclause werd ingevoerd op 1 april 
2010. Volgens deze bepaling mogen VHB’s 
van geneesmiddelen die sinds meer dan drie 
jaar niet meer in de handel zijn, worden 
geschrapt. Er bestaat een afwijkingsproce-
dure voor bepaalde VHB’s die voldoen aan 
specifi eke criteria die werden bepaald door 
het fagg. Deze opdracht werd aan de Afdeling 
Goed Gebruik toevertrouwd omdat de lijst 
met geneesmiddelen met betrekking tot de 
Sunsetclause wordt samengesteld op basis 
van de databank die door deze afdeling wordt 
beheerd. 

Tussen april 2010 en december 2011 werden 
919 VHB’s geschrapt in overeenstemming met 
de Sunsetclause.
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Notifi caties en visa voor reclame 
voor het grote publiek
Voor een rationeel en veilig gebruik van 
geneesmiddelen is het ook van cruciaal 
belang dat de informatie die via reclame 
wordt verspreid, in overeenstemming is met 
de elementen die werden goedgekeurd in 
het kader van de VHB van het geneesmiddel 
en dat ze het rationele gebruik van 
geneesmiddelen stimuleert.

Daarom wordt elke reclame voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
bestemd voor het grote publiek eerst 
gecontroleerd. Zo moet reclame voor radio 
of televisie eerst een visum krijgen op advies 
van de Commissie van Toezicht op de reclame 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik. 
Reclame voor andere media moet eerst aan 
het fagg worden genotifi ceerd.

Om de kwaliteit en de relevantie van de 
boodschappen die aan het publiek worden 
overgebracht te controleren, is ook voor 
radio- en tv-informatiecampagnes over 
de menselijke gezondheid en menselijke 
ziektes waarin rechtstreeks of onrechtstreeks 
naar geneesmiddelen wordt verwezen, een 
voorafgaand visum nodig. Dat visum wordt 
door de Voogdijminister toegekend na advies 
van de Commissie van toezicht op de reclame.

Enkele cijfers voor 2011
• Aantal geëvalueerde notifi caties betreff ende 

reclame in 2011: 548
• Aantal visumaanvragen voor radio-/

tv-reclames: 68
• Aantal visumaanvragen voor radio-/tv-in-

formatiecampagnes: 3

Bijkomende risicobeperkende 
activiteiten of RMA
Sommige VHB worden verleend op 
voorwaarde dat de vergunninghouder, naast 
de routine-informatie zoals de bijsluiter en de 
SKP, bijkomende RMA ontwikkelt, gerecht-
vaardigd door het risicomanagementplan 
(RMP) van het geneesmiddel in kwestie.

Deze maatregelen omvatten hoofdzakelijk 
informatiemateriaal of -programma’s bedoeld 
voor gezondheidszorgbeoefenaars en/of 
patiënten. Het materiaal en de programma’s 
moeten door het fagg zijn goedgekeurd 
alvorens het geneesmiddel in de handel komt.

De Afdeling Goed Gebruik publiceerde daartoe 
richtlijnen met aanbevelingen om de impact 
van deze maatregelen op de verschillende 
doelgroepen te bevorderen.

Aantal RMA-dossiers behandeld in 2011: 38
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Directoraat-generaal INSPECTIE 
of alle inspectie- en controleactiviteiten
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Josiane Van der Elst, directeur-
generaal van het DG INSPECTIE 
aan het woord

2011 was een jaar met een cruciaal momentum 
voor het DG INSPECTIE. Het jaar van sturende 
beslissingen over een nieuwe structuur voor 
het DG INSPECTIE en over een nieuwe visie op 
inspecties. Het was een Point of No Return.

De nieuwe structuur werd nog meer in lijn 
gebracht met de levenscyclus van een inspectie 
zodat de opdeling een logische opeenvolging 
voorstelt in het proces ervan. Het gaat hierbij om 
het strategische inspectiebeleid, de operationele 
inspectieplanning, de uitvoering van de 
inspecties, de afl evering van de vergunningen en 
de handhaving van de regelgeving (enforcement) 
in geval van intentionele overtreding van de 
regelgeving binnen de verschillende te inspecteren 
domeinen. Een tweede belangrijk criterium 
dat hier wordt gehanteerd, is de “scheiding 
der machten” tussen de afdelingen. Het derde 
criterium beoogt een evenwichtige verdeling 
tussen de afdelingen qua capaciteit en functiona-
liteit.

Er werd beslist een structuur in te voeren met 
vier business afdelingen, een Staff  Inspection 
Management en een Strategische Staff  Inspectie-
beleid. Het gaat om:

• Afdeling Industrie, bevoegd binnen de 
domeinen farmaceutische industrie, medische 
hulpmiddelen, MLM;

• Afdeling Afl evering, bevoegd binnen de 
domeinen voor het publiek opengestelde 
offi  cina’s, ziekenhuisapotheken, veterinaire 
depots en speciaal gereglementeerde stoff en;

• Afdeling Vergunningen of een nieuwe 
afdeling voor het afl everen van vergunningen, 
certifi caten, erkenningen;

• Afdeling Speciale Onderzoekseenheid, bevoegd 
inzake handhaving/enforcement;

• Staff  Inspection Management, bevoegd 
voor het vormgeven van het inspectie- en 
controleprogramma, inclusief het uitwerken 
van autocontrole en risicoanalyse voor de 
verschillende afdelingen;

• Strategische Staff  DG INSPECTIE, waarin het 
strategisch controlebeleid wordt uitgestippeld 
in samenwerking met alle afdelingen van het 
DG INSPECTIE, in interactie met de andere 
DG’s en waar ook de stakeholders kunnen 
worden uitgenodigd.

De Afdeling Controlebeleid die al van bij 
de creatie van het DG INSPECTIE werd 
aangekondigd, zal dus niet tot invulling komen 
als aparte afdeling maar zal voortaan worden 
belichaamd door de Staff  Inspection Management 
en de Strategische Staff  DG INSPECTIE.

De blauwdruk voor deze globale nieuwe structuur 
DG INSPECTIE is gemaakt in 2011, de concrete 
invulling zal in 2012 van start gaan. We zullen 
hier zeker op terugkomen in het jaarverslag van 
2012.

De nieuwe structuur DG INSPECTIE vindt 
ook aansluiting bij een nieuwe visie op de 
inspectie-activiteiten waar voorgoed de weg van 
de autocontrole als concept wordt ingeslagen. 
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Autocontrole betekent NIET dat er geen 
inspecties meer zijn, integendeel. De inspecties 
zullen wel anders georiënteerd worden en 
gebaseerd zijn op afwijkingen vastgesteld in het 
autocontrolesysteem, op klachten en er zal meer 
plaats zijn voor thema-acties die op de actualiteit 
inspelen. Laat het duidelijk zijn, autocontrole zal 
gradueel ingevoerd worden binnen alle inspectie-
domeinen waarbij de graad van autocontrole zal 
afhangen van de specifi eke activiteit. Zoals ook 
vanuit de nieuwe structuur kan begrepen worden, 
werd in 2011 vooral binnen het DG INSPECTIE 
en het fagg de draagkracht gezocht en gevonden 
voor deze nieuwe stijl van inspectie. In 2012 
start de concretisering ervan met onder meer een 
platform voor overleg met de sector.

In 2010 is tevens een stroming ingezet die in 
2011 steeds duidelijker werd: het profi el van de 
klassieke inspecteur/controleur als executeur 
klopt niet meer. De inspecteurs zijn stuk voor stuk 
expert binnen hun domein en in die hoedanigheid 
hebben ze in 2011 signifi cant bijgedragen tot 
het beantwoorden van parlementaire vragen, 
tot dossiers met betrekking tot de regelgeving en 
hebben ze een actieve rol opgenomen in overleg-
platformen met de sector. Ook van de dossierbe-
heerders en administratieve medewerkers wordt 
in stijgende lijn input gevraagd voor bepaalde 
elementen van managementdossiers. Uiteraard 
wordt er over gewaakt dat het accent blijft 
liggen op de basisopdracht van de inspecteur/

controleur, dossierbeheerder en administratieve 
medewerkers maar de beweging die zich afspeelt 
is een refl ectie van het feit dat in de levenscyclus 
van een inspectie iedere schakel van belang is en 
dat management en operationele activiteiten 
een sterk raakvlak hebben, zoniet vervalt men in 
“ivoren management”.

Na deze introductie vindt u een overzicht van de 
verwezenlijkingen van de afdelingen van het DG 
INSPECTIE.

Als ik nu mezelf verplicht per afdeling één 
markant merkpunt voor 2011 te benoemen, dan 
kom ik tot de volgende:

• Afdeling Industrie: de antwoorden op de Joint 
Audit Programme (JAP)-audit van 2010 
en daaraan gekoppeld het invoeren van het 
Kwaliteitshandboek DG INSPECTIE/Afdeling 
Industrie, als eerste afdeling binnen het 
agentschap;

• Afdeling Afl evering: uitwerken van het KB 
inzake de individuele medicatievoorbereiding;

• Afdeling Afl evering/speciaal gereglementeerde 
stoff en: administratieve vereenvoudiging voor 
import- en exportlicenties voor verdovende 
middelen;

• Speciale Onderzoekseenheid: het behandelen 
van fraudedossiers aangaande medische 
hulpmiddelen.

Als we al even durven vooruitblikken naar 2012 
komen volgende dossiers naar voren:

• Medische hulpmiddelen
• KB “Ziekenhuisapotheken”
• KB “Substitutiebehandelingen”
• Regelgeving aangaande geneesmiddelen en 

gezondheidsproducten voor diergeneeskundig 
gebruik

• Richtlijn aangaande Good Distribution 
Practices (GDP – goede distributiepraktijken)

• Richtlijn aangaande Counterfeit
• Administratieve vereenvoudiging
• Telewerk als groeiende realiteit 

Als directeur-generaal ben ik fi er op mijn equipe 
die met mij en zeer wendbaar de nieuwe weg 
inslaat.
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Afdeling Afl evering Inspectie van voor het publiek 
opengestelde offi  cina’s, zieken-
huisapotheken en veterinaire 
depots
In 2011 voerde een team van zestien inspec-
teurs-apothekers/dierenartsen inspecties uit 
in voor het publiek opengestelde offi  cina’s, 
ziekenhuisapotheken en veterinaire depots.

Naast de regelmatige routinecontroles vonden 
ook specifi ekere thema-acties plaats. Om de 
communicatie rond en de doeltreff endheid 
van onze inspecties te verbeteren, wordt 
bij dit soort acties steeds eerst nauwkeurig 
geïnformeerd over de komende controles 
en de eventuele sancties die daaruit kunnen 
voortvloeien.

Zo werd in 2011 een eerste thema-actie 
gevoerd op het niveau van de veterinaire 
depots. De actie had betrekking op het 
oordeelkundige gebruik door dierenartsen van 
alle reglementaire documenten betreff ende 
het voorschrijven van geneesmiddelen voor 
dieren. Ook op het niveau van de voor het 
publiek opengestelde offi  cina’s vond een 
vergelijkbare actie plaats.

Binnen het domein van de voor het 
publiek opengestelde offi  cina’s en van de 
ziekenhuisapotheken worden al langer 
dergelijke thema-acties gehouden. In 2011 

hadden de acties onder meer betrekking op 
de naleving van de voorschriften voor het 
bewaren van geneesmiddelen (bv. insuline 
en vaccins tussen 2 en 8°C) en de naleving 
van de afl evering van geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik overeenkomstig de 
reglementair voorziene voorschriftmodellen.

Er werd ook een actie gevoerd rond 
de naleving van de afl evering van 
geneesmiddelen op medisch voorschrift en er 
werden controles uitgevoerd op de kwaliteit 
van magistrale en offi  cinale bereidingen die 
worden gemaakt in de apotheek.

Een ander niet te verwaarlozen luik van 
de werking van ons inspectieteam is de 
regelmatige samenwerking met verscheidene 
gerechtelijke parketten voor verschillende 
dossiers met betrekking tot geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten.

Naast de acties op het terrein namen de 
inspecteurs van de Afdeling Afl evering 
deel aan talrijke overlegvergaderingen met 
de betrokken sector en werkten ze mee 
aan transversale projecten met het oog 
op de herziening, verbetering of redactie 
van regelgeving. Het ontwerp van KB tot 
vaststelling van een regeling met betrekking 
tot individuele medicatievoorbereiding is 
opgestart in 2011.Met name de inspecteurs 
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van ziekenhuisapotheken werkten actief mee 
aan de overleggroep opgericht in 2011 om de 
regelgeving met betrekking tot de instructies 
voor ziekenhuisapothekers volledig te 
herschrijven.

2011 stond ook in het teken van een 
versterkte interactie met de vertegenwoordi-
gers van de apothekers en andere betrokkenen 
gezien de deadline van 1 januari 2012 voor de 
invoering van de DMS zoals opgelegd in het 
kader van de Gids voor de Goede Offi  cinale 
Farmaceutische Praktijken en voorzien door 
het KB van 21 januari 2009 houdende onder-
richtingen voor de apothekers.

Activiteiten van de Cel 
Verdovende Middelen
De Cel Verdovende Middelen nam in 2011 
deel aan een aantal vergaderingen op 
internationaal niveau, met als doelstelling het 
ontwikkelen van een elektronisch systeem 
voor het uitwisselen van vergunningen voor 
de import en export van verdovende middelen 
en psychotrope stoff en. Een dergelijk systeem 
zou kunnen bijdragen tot een verdergaande 
administratieve vereenvoudiging van de 
vergunningaanvragen voor de internationale 
legale handel in verdovende middelen en 
psychotropen.

Op nationaal niveau werd vooruitgang 
geboekt in de registratie van de substitutiebe-
handelingen. Een pragmatische aanpak werd 
voorgesteld en aanvaard om op korte termijn 
tot een basisregistratie te komen. De eerste 
praktische stappen in dit project werden reeds 
aangevat. Dit zal het mogelijk maken in een 
later stadium tot een uitgebreide, real-time 
registratie te komen waarbij beter rekening 
zal kunnen worden gehouden met andere 
ontwikkelingen binnen het eHealthplatform. 
Op die manier kunnen schaaleff ecten worden 
bekomen en dubbele softwareontwikkelingen 
en de bijbehorende kosten vermeden worden.

Er werden ook een aantal substanties, 
waaronder enkele zogenaamde Legal Highs of 
Designer Drugs (psychoactieve stoff en die nog 
niet gereglementeerd zijn), toegevoegd aan de 
lijst met gecontroleerde substanties. Dit zal 
toelaten dat opgetreden kan worden tegen de 
handel en het gebruik van deze substanties 
die een reëel gevaar voor de Volksgezondheid 
kunnen vormen. Het oplijsten van deze 
substanties is een tijdrovende procedure die 
een aanpassing van een KB vereist. Aangezien 
nieuwe substanties zeer regelmatig opduiken 
nam de cel ook deel aan overlegvergaderingen 
met als doel een nieuwe, reactievere manier 
uit te werken om nieuwe psychoactieve 
stoff en te kunnen bestrijden en zo de Volksge-
zondheid te beschermen.

Enkele cijfers voor 2011
Nagenoeg op alle vlakken zijn er stijgingen 
waar te nemen.

• Activiteitenvergunningen aan marktdeelne-
mers
In 2011 zijn 94 vergunningen/registraties 
(+ 9 %) afgeleverd aan marktdeelnemers. 
Aan elke afgeleverde vergunning gaat een 
uitgebreid onderzoek vooraf.

• Invoer/uitvoervergunningen
• Voor de uitvoer van geregistreerde stoff en 

werden 408 uitvoervergunningen (+ 37 %) 
afgeleverd. Elke aanvraag hiervoor gaat 
gepaard met een uitgebreid onderzoek 
naar de legitimiteit van de aanvraag en de 
betrokken marktdeelnemers.

• Voor de invoer van geregistreerde stoff en 
waarvoor een vergunning nodig is, 
werden 29 invoervergunningen (+ 32 %) 
afgeleverd. Elke aanvraag hiervoor gaat 
gepaard met een uitgebreid onderzoek 
naar de legitimiteit van de aanvraag en de 
marktdeelnemers.

• Aantal Pre Export Notifi cations (PEN): 
376 (+ 23 %).

• Intracommunautair handelsverkeer
Aantal voorafgaande kennisgevingen van 
intracommunautaire transacties: 3 227 (+ 
32 %)
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• Processen-verbaal
Er werden 12 (- 48 %) processen-verbaal 
opgesteld met betrekking tot vermeende 
inbreuken op de handel van precursoren cat 
I in apotheken.
Vastgestelde inbreuken invoer/uitvoer: 
18 (=)

94 Vergunning/registratie (activiteiten)
408 Uitvoervergunningen
29 Invoervergunningen
376 PEN
3 227 Intracommunautaire transacties0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000
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Enkele cĳfers voor 2011

408

94 29

376

3 227

Meldingen verdachte orders 
en transacties 2011

38 Niet-gereglementeerde precursoren
26 Gereglementeerde precursoren

• Verdachte orders en transacties
• Er zijn 64 (+ 7 %) meldingen van 

verdachte orders en transacties 
opgetekend:

 > 26 (+ 13 %) meldingen met betrekking tot 
gereglementeerde precursoren (=).

 > 38 (+ 3 %) meldingen met betrekking 
tot niet-gereglementeerde precursoren 
waarvan tien met betrekking tot gam-
ma-butyrolactone (GBL) (+ 11 %).
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Afdeling Industrie De taken van de Afdeling Industrie zijn 
zeer uiteenlopend en strekken zich uit over 
verschillende domeinen.

De betrokken richtlijnen 
of regelgevingen zijn:

GMP/GDP, of het domein van 
de fabricage en distributie in het groot 
van geneesmiddelen
In 2011 werd het team versterkt: twee 
inspecteurs begonnen hun stage en een 
inspecteur rondde zijn stage af.

Het aantal inspecties is niet beduidend 
veranderd omdat de inspecteurs zich dit jaar 
hebben toegelegd op de invoering van het 
kwaliteitssysteem.

Dankzij die inspecties konden 23 nieuwe 
vergunningen worden verleend en 171 
wijzigingen aan bestaande vergunningen 
worden toegestaan.

Er werd een hele reeks documenten opgesteld 
in het kader van deze inspecties:

• Eudra-certifi caten (certifi caten rechtstreeks 
ingevoerd in de Europese databank Eudra): 
68 certifi caten van compliance. Deze 
EUDRA-certifi caten zullen geleidelijk aan de 
plaats innemen van de klassieke certifi caten 
en de intrede ervan kan een verklaring zijn 
voor de daling die reeds wordt vastgesteld 
in 2011.

• Klassieke GMP-certifi caten: 888.
• Productspecifi eke certifi caten (Certifi cate of 

a Pharmaceutical Product – PP): 3 382.

Om een oplossing te vinden voor de soms 
lange wachttijden voor certifi caten werd onder 
de coördinatie DG INSPECTIE een werkgroep 
met de betrokken industrie opgericht. De 
verschillende documenten zijn belangrijk 
voor de internationale erkenning van onze 
industrie, met name in de exportmarkten.

De acties volgend op de meldingen van het 
Rapid Alert System (RAS) of de communicatie 
en behandeling van problemen te wijten 
aan de kwaliteit van de fabricage en/
of de distributie van een geneesmiddel, 
zijn afhankelijk van het risico voor de 
Volksgezondheid. Bijvoorbeeld: blokkering 
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van de distributie van een geneesmiddel of 
intrekking van alle verpakkingen van een 
partij geneesmiddelen.

In 2011 werden 252 rapid alerts behandeld. 
55 van deze 252 alerts (hetzij 22 %) had te 
maken met potentieel ernstige problemen.

Medische hulpmiddelen
De Afdeling Industrie ziet toe op de verdeling 
van medische hulpmiddelen conform de 
regelgeving en via een kwalitatief circuit.

• In 2011 traden vier inspecteurs in functie.
• Het team heeft 89 inspecties uitgevoerd, 

hoofdzakelijk binnen het domein van de 
distributie van medische hulpmiddelen.

• Vanuit een standpunt van administratieve 
vereenvoudiging werd de afl evering van 
Certifi cates for medical device (CMD’s) 
volledig overgeheveld naar het DG POST 
vergunning.

Good Clinical Practices (GCP)
Dat zijn de kwaliteitsnormen die van 
toepassing zijn bij de organisatie van klinische 
proeven, de verzameling van data afkomstig 
uit deze proeven en de bescherming van de 
deelnemende patiënt.

• In de loop van het jaar kwam een tweede 
inspecteur het team versterken na de 
afronding van zijn stage.

• Het inspectiebeleid (opgericht in 2010 
in samenwerking met de Afdeling R&D 
(humaan) van het DG PRE vergunning) 
zorgde voor de realisatie van veertien 
inspecties bij opdrachtgevers, onderzoekers 
en fase-I-eenheden.

Geneesmiddelenbewaking
De verifi catie heeft betrekking op de 
verzameling en behandeling van farma-
covigilantiegegevens (bijwerkingen) door 
VHB-houders.
De uitwerking van de nieuwe norm voor 
geneesmiddelenbewaking op Europees niveau 
en de studie ervan met het oog op omzetting 
naar Belgische regelgeving vergden een grote 
inspanning van het inspecteursteam.

Bloedbanken en de banken voor MLM
In 2011 vonden 121 inspecties plaats in 
bloedtransfusie-instellingen en in instellingen 
voor MLM.

In de loop van het jaar rondden de inspecteurs 
in opleiding hun stage af, waardoor het aantal 
inspecteurs op vier werd gebracht. Bovendien 
begon één nieuwe stagiair zijn opleiding.

Controle op reclame en andere promotionele 
activiteiten voor geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen
In de eerste helft van 2011 werd het 
equivalent van 2,5 voltijdse inspecteurs 
ingezet voor dit domein. In de tweede helft 
van het jaar was dat nog 1,5 VTE.

Er worden controles uitgevoerd op reclame in 
ruime zin (inhoud en vormgeving). In 2011 
stonden de verschillende taken en controles in 
het teken van:

• opvolging van ontvangen klachten (er 
kwamen 128 klachten binnen via het 
specifi eke contactpunt of intern);

• routinecontroles in de vakpers en de 
algemene pers (197 controles, 13 met 
gevolgen);

• routinecontroles betreff ende de 
sponsoring toegezegd in het kader van 
wetenschappelijke manifestaties met 
minstens één overnachting. Daartoe laat de 
samenwerking tussen het agentschap en de 
vzw Mdeon toe de meest problematische 
situaties optimaal te identifi ceren. Het 
fagg kan zijn actieterrein zo duidelijker 
defi niëren.
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Deze acties hebben geleid tot een 
proces-verbaal voor 3 van de dossiers 
geopend door het fagg op verdenking van 
het ontbreken van een Mdeon-visum en 
tot een waarschuwing voor 38 dossiers. 
46 dossiers werden zonder verder gevolg 
geklasseerd;

• routine-inspecties in farmaceutische fi rma’s 
(veertien geïnspecteerde fi rma’s);

• controle van websites van voor het publiek 
opengestelde offi  cina’s in samenwerking 
met de Afdeling Afl evering (zes 
gecontroleerde websites);

• behandeling van aanvragen voor het 
verkrijgen van een erkenning als 
verantwoordelijke voor de voorlichting 
(31 erkenningen verleend);

• in 2011 werd extra aandacht besteed aan 
dossiers betreff ende premies en voordelen 
die in het vooruitzicht worden gesteld of 
worden aangeboden binnen het domein van 
de tandheelkunde.

Afdeling Speciale 
Onderzoekseenheid – SOE

In 2011 is de Afdeling Speciale 
Onderzoekseenheid of de SOE op 
kruissnelheid gekomen in de behandeling 
van dossiers die te maken hebben met 
farmaceutische criminaliteit. Dit omvat 
hoofdzakelijk assistentie aan parketten 
door middel van kantschriften, ambtshalve 
onderzoeken en de behandeling van 
postpakketten. Het internet wordt een 
prioritair probleem wegens de fragmentatie 
en de grensoverschrijdende aspecten die de 
operationele aanpak extra bemoeilijken.

Zowel voor de expertise als de sturing is 
de SOE een onmisbare schakel geworden 
in de samenwerking met politie, douane, 
justitie, FAVV en ander afdelingen van het 
fagg. Door de verscheidenheid in dossiers 

en de sterk toegenomen hoeveelheid ervan 
zijn de inspecteurs van de SOE verplicht 
zich grondig te bekwamen in alle aspecten 
van de regelgeving inzake geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten. Dan pas kunnen 
zij een nauwkeurig oordeel in operationele 
stappen omzetten. Het gaat veelal om 
“nieuwe” domeinen zoals MLM en medische 
hulpmiddelen waarbij de juridische context 
waarbinnen feiten worden gepleegd nog niet 
altijd eenduidig kan worden vastgelegd.

Door de vele interventies en door de 
productkennis is de SOE ook een onmisbare 
schakel geworden in de strijd tegen doping 
en de vele misbruiken via het internet. De 
“Salduz-wet” heeft bovendien op penaal vlak 
een invloed op de operationele aanpak zodat 
extra voorzichtig moet gehandeld worden 
bij inbreuken waarbij één jaar gevangenis is 
voorzien.

2011 werd ook gekenmerkt door een aantal 
onderzoeken met betrekking tot medische 
hulpmiddelen. Zo werd een recall en tracering 
uitgevoerd naar PIP-borstimplantaten 
waarbij een Franse fi rma minderwaardige 
silicone gebruikte. Wereldwijd zouden 
300.000 vrouwen het slachtoff er zijn van 
deze praktijken. Er werden ook nagemaakte 
Chinese zuurstofsensoren in een drietal 
Belgische ziekenhuizen in beslag genomen.
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Een groot onderzoek naar contingentering 
werd opgestart en is nog steeds lopende. 
De oneerlijke praktijken waarbij sommige 
offi  cina’s geneesmiddelen verkopen aan 
groothandelaars (reverse trading) of zelf in 
het groot doorverkopen, kan een schaarste 
van geneesmiddelen op de Belgische markt 
veroorzaken. Deze geneesmiddelen worden 
vervolgens in andere lidstaten met grote winst 
doorverkocht.

Van 20 tot 27 september 2011 namen 
wereldwijd 81 landen, waaronder België, deel 
aan de actie PANGEA IV. Daarbij werden 2,7 
miljoen eenheden illegale en andere namaak-
geneesmiddelen die het voorwerp waren van 
illegale internethandel in beslag genomen. Via 
de media werd opnieuw aandacht besteed aan 
dit probleem.

De Medicrime Conventie werd goedgekeurd 
door de Ministerraad van de Raad van Europa 
en werd in Moskou plechtig ingehuldigd 
en ondertekend door twaalf landen. Een 
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers 
van de FOD’s Justitie en Volksgezondheid 
moet in België het pad eff enen opdat ook 
België deze Conventie zou ondertekenen. 
Farmaceutische criminaliteit is in hoge 
mate grensoverschrijdend. De Medicrime 
Conventie heeft hieraan twee artikels gewijd 
die de multidisciplinaire en multisectoriële 
samenwerking op nationaal en internationaal 
vlak omvatten. Er bestaat geen one bullet-stra-
tegie om fenomenen zoals namaak, vervalsing 
en smokkel van authentieke geneesmiddelen 
tegen te gaan. Een dergelijk gecoördineerde 
samenwerking ontwikkelen tussen politie, 
douane, justitie, voedsel- en geneesmiddelen-

autoriteiten staat nog in zijn kinderschoenen 
en is hoogstnodig willen wij onder meer de 
internationale illegale handel via het internet 
tegengaan.

Het fagg blijft verder actief deelnemen aan 
de WGEO vergaderingen (Working Group 
Enforcement Offi  cers) en in 2011 werden 
opnieuw twee vergaderingen gehouden onder 
het respectievelijke voorzitterschap van 
Hongarije en Polen.

DG INSPECTIE - Cĳ fers voor 2011
Activiteit 2007 2008 2009 2010 2011

Aantal inspecties      

voor het publiek opengestelde offi  cina’s 733 951 932 763 667

ziekenhuisapotheken 89 84 77 78 83

veterinaire depots 54 134 425 569 538

farmaceutische bedrĳ ven - GMP 69 84 100 91 87
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DG INSPECTIE - Cĳ fers voor 2011
Activiteit 2007 2008 2009 2010 2011

farmaceutische bedrĳ ven - GDP 68 145 148 158 130

Aantal processen-verbaal

inspecteurs van voor het publiek opengestelde offi  cina’s 86 134 153 201 189

inspecteurs van ziekenhuisapotheken 3 9 12 4 2

inspecteurs van de farmaceutische industrie 12 12 9 41* 10

* = alle inspectiedomeinen door elkaar (het cijfermateriaal voor de vorige jaren betreft enkel GMP/GDP) 

Verdovende en psychotrope middelen, aantal

inspecties van de voorraad en de boekhouding bĳ  fabrikanten, 
groothandelaar-verdelers, invoerders en uitvoerders (Fr)

316 297 167 23 197

licentiecontroles - invoer (Fr) 318 383 232 194 309

licentiecontroles - uitvoer (Fr) 49 38 26 31 33

inspecties van de voorraad en de boekhouding bĳ  fabrikanten,
groothandelaar-verdelers, invoerders en uitvoerders (Nl)

212 249 241 249 237

licentiecontroles - invoer (Nl) 513 537 539 716 620

licentiecontroles - uitvoer (Nl) 118 87 90 96 86

Aantal aanvragen voor invoer-/uitvoervergunningen 7 514 7 701 7 402 7 415 7 088

gemiddelde termĳ n voor het verkrĳ gen van een dergelĳ ke vergunning 5 dagen 5 dagen 7 dagen 8 dagen 8 dagen

Aantal verdovingsbons 600 600 570 596 605

gemiddelde termĳ n voor de verzending van de verdovingsbons 8 dagen 8 dagen 5 dagen 3 dagen 5 dagen

Precursoren, aantal      

activiteitenvergunningen aan marktdeelnemers 88 81 69 86 94

invoer/uitvoervergunningen - uitvoer 200 189 325 295 408

invoer/uitvoervergunningen - invoer 11 17 21 22 29
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DG INSPECTIE - Cĳ fers voor 2011
Activiteit 2007 2008 2009 2010 2011

invoer/uitvoervergunningen - PEN 280 189 308 304 376

invoer/uitvoervergunningen - intracommunautair handelsverkeer 1 224 1 517 3 192 2 282 3 227

invoer/uitvoervergunningen - verdachte orders en transacties 53 52 63 60 64

Hormonen en antibiotica, aantal     

nieuwe vergunningen (Nl) 116 98 59 62 56

hernieuwingen (Nl) 99 69 39 92 139

uitbreiding van certifi caten (Nl) 119 124 106 165 215

nieuwe vergunningen (Fr) 56 52 49 51 61

hernieuwingen (Fr) 60 45 36 54 72

uitbreiding van certifi caten (Fr) 39 60 57 46 91

Uitvoer, aantal       

EUDRA-certifi caten 47 68

GMP-certifi caten 1 653 1 481 1 490 933 888

PP 3 181 2 730 3 283 2 518 3 382

CMD 734 725 657 859 848

andere certifi caten (zoals kopie conform, analyserapporten) 276 353 357 410 539

exportdeclaraties 149 196 196 173 159

declaraties voor een loonfabricageactiviteit 63 114 104 134 135

RAS kwaliteit, waarvan 150 141 188 215 252

afkomstig uit België  56 81 118 111

uit Europa  85 107 97 141

van klasse 1  46 45 43 55
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DG INSPECTIE - Cĳ fers voor 2011
Activiteit 2007 2008 2009 2010 2011

van klasse 2  69 116 129 117

van klasse 3  12 20 28 50

zonder klasse  8 0 0 0

fraude/namaak  6 7 15 30

voor geneesmiddelen voor menselĳ k gebruik  129 163 191 219

voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik  9 21 18 20

voor grondstoff en  2 4 0 5

voor IMP  1 0 15 8

Vergunningen “14-12-2006” en “30-06-2004”, aantal       

nieuwe aanvragen  41 28 23 23

aanvragen tot wĳ ziging van vergunning  274 154 125 171

Aantal aanvragen tot afwĳ king bĳ  de Commissie van Advies

dringende aanvragen 24 16 28 23 29

aanvragen behandeld volgens de normale procedure 72 114 125 96 89

Vestigingscommissie voor apotheken, Franstalige kamer, aantal       

aanvragen 52 48 68 64 48

beslissingen 55 42 59 52 36

Kadaster der apotheken Franstalige kamer, aantal       

aanvragen tot wĳ ziging  437 295 299 441

lopende dossiers (gemiddeld per maand)  117 93 97 120

afgeleverde attesten/vergunningen  442 325 308 403

Vestigingscommissie voor apotheken, Nederlandstalige kamer, aantal       

nieuwe aanvragen 66 59 72 79 77
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DG INSPECTIE - Cĳ fers voor 2011
Activiteit 2007 2008 2009 2010 2011

ministeriële beslissingen 97 92 154 115 78

Kadaster der apotheken, Nederlandstalige kamer, aantal       

aanvragen tot wĳ ziging  - 189 479 710 649

lopende dossiers (gemiddeld per maand)   - 140 124 176

afgeleverde attesten/vergunningen   - 445 607 567

SOE       

aantal dossiers: inbreuken op het KB van 12 april 1974  - 12 16 - 54

aantal dossiers: andere inbreuken op de regelgeving inzake geneesmiddelen  - 18 39 - 142

waarschuwingen - - - - 35

bĳ stand aan parketten en aantal geopende dossiers  - 101 70 126 53

aantal gecontroleerde postpakketten  - 736 2 392 3 600 1 078

aantal dossiers transit (Bierset) 165 222

Erkenning van apothekers klinische biologen:

Franstalige kamer, aantal

nieuwe stageplannen 10 10 9 7 8

afgeleverde goedkeuringen 8 7 7 7 5

Nederlandstalige kamer, aantal

nieuwe stageplannen 7 14 16 10 10

afgeleverde goedkeuringen 5 6 8 14 14
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Ondersteunende diensten

Pascal Giloteau 
Coördinateur 
Ondersteunende 
diensten
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Afdeling P&O

In 2011 legde de Afdeling P&O het accent op 
de ontwikkeling van de organisatie en haar 
medewerkers door verschillende belangrijke 
projecten op poten te zetten. Daarnaast 
werkte de afdeling voort aan de installatie 
van de structuur van het agentschap door 
bevorderingsprocedures te organiseren voor 
het middle management. Een van de andere 
prioriteiten dit jaar was de erkenning van de 
medewerkers door de toekenning van hogere 
functies en projectpremies.

Ontwikkeling van de organisatie 
en haar medewerkers
Ontwikkelcirkels
In mei en juni 2011 kregen alle functionele 
chefs een interne opleiding over de 
managementtool ontwikkelcirkels waardoor 
de eerste gesprekken in juni 2011 van start 
konden gaan. Om alle medewerkers zo goed 
mogelijk te informeren en een uitwisseling 
met de Afdeling P&O mogelijk te maken 
werden verschillende informatiesessies 
gepland, interne nieuwsbrieven naar de 
personeelsleden verstuurd en werd ook alle 
informatie verzameld op het intranet.

Interne opleidingen
In de tweede helft van het jaar organiseerde 
de afdeling verscheidene interne opleidingsac-
ties bedoeld voor een breder publiek.

• Zo kregen medewerkers van niveau C die 
waren ingeschreven voor een bevorde-
ringsexamen (twintig inschrijvingen), een 
tweedaagse opleiding om hun slaagkansen 
te verhogen. Die opleiding werd door de 
deelnemers zeer positief onthaald.

• Andere medewerkers (negen inschrijvingen) 
die de behoefte voelden hun kennis van 
het wetenschappelijk Engels te verbeteren, 
kregen de kans zich in te schrijven voor 
semi-privélessen/lessen in kleine groepen. 
Deze lessen zullen van start gaan in 2012.

• Het delen van kennis is een belangrijk 
thema voor de Afdeling P&O. Daarom 
startte de afdeling een proefproject 
rond interne opleidingen verzorgd door 
medewerkers van het fagg. Zo gaven twee 
personeelsleden een basisopleiding over het 
gebruik van de elektronische agenda. De 
coördinatie van de opleiding werd door de 
Afdeling P&O verzorgd. Alle personeelsle-
den konden inschrijven voor deze opleiding 
en in totaal waren er 65 inschrijvingen.

Deze initiatieven zullen in 2012 worden 
geanalyseerd en uitgebreid als de balans 
positief blijkt.

Integratietraject
Er werd een denkoefening gemaakt met 
betrekking tot de ontwikkeling van een 
volwaardig integratietraject voor nieuwe 
medewerkers. De voltooiing en invoering van 
het project is gepland voor 2012.
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Erkenning van de medewerkers
Hogere functies en projectpremies
Er werden elf hogere functies toegekend in het 
kader van het middle management.

Bevorderingen en interne mobiliteit
Er werden nieuwe procedures gestart voor de 
functies van afdelingshoofd van de Juridische 
Afdeling, de Afdeling B&Bc, de Afdeling 
Evaluatoren en Logistiek. Daarnaast noteren 
we de bevorderingen tot de functie van 
evaluator (vier functies), de interne mobiliteit 
voor de functies van inspecteur (vier functies) 
en de coördinatoren voor de Afdeling 
Evaluatoren (vier functies).

Valorisatie van de anciënniteit opgedaan 
in de privésector
De erkenning van de geldelijke anciënniteit is 
nu volledig rond en werd geprofessionaliseerd 
op basis van de nuttige competenties voor 
de functie. De afdelingshoofden krijgen 
een gedetailleerde opleiding om deze 
werkwijze te begrijpen alvorens het dossier 
in samenwerking met de Afdeling P&O wordt 
onderzocht.

Enkele cijfers voor 2011

Evolutie fulltime equivalents (FTE – voltĳ dse equivalenten) in 2011
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Verdeling per statuut 

234 Statutair
23 Statutair stagiair
132 Contractueel
4 Mandataris

Verdeling per taalrol 
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195 Frans

Verdeling FTE 
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Afdeling B&Bc

B&Bc 
De kerntaken zijn:

• Opmaak en opvolging van de jaarbegroting;
• Registratie van de inkomsten en uitgaven 

alsook het opmaken van de jaarrekeningen;
• Uitbetaling van facturen.

Enkele budgettaire elementen
De begroting 2011 van het fagg, goedgekeurd 
door het Parlement, bedroeg 56 616 514 euro 
aan ontvangsten en 56 616 513 euro aan 
uitgaven.

De inkomsten omvatten de overheidsdotatie 
(19 010 348 euro), gestort via de FOD 
Volksgezondheid, en de eigen inkomsten 
afkomstig van de toepassing van verschillende 
wetten en verordeningen. Deze omvatten 
de opbrengsten van de reserves van het 
Agentschap, geraamd op 250 000 euro. Het 
fagg kreeg ook de toelating om zijn fi nanciële 
reserves te gebruiken voor een bedrag van 
1 700 000 euro.

Verdeling van de inkomsten 
voor 2011
We stellen vast dat na de voorlopige afsluiting 
van het jaar de inkomsten gerealiseerd in 
2011 in totaal 55 052 412 euro bedroegen 
en dit zonder rekening te houden met het 
bedrag van de gebruikte reserves. Het bedrag 
van 54 053 352 houdt hier wel rekening mee 
(zie bijhorende grafi ek). Dat komt overeen 
met een achteruitgang met 2,84 % van onze 
inkomsten in vergelijking met de neergelegde 
begroting. Zonder rekening te houden met 
het bedrag van de fi nanciële reserves lagen 
in 2011 de ontvangsten 1,69 % hoger dan 
geraamd.

De gerealiseerde inkomsten bestaan voor 
36 036 412 euro uit eigen inkomsten en voor 
19 016 000 euro uit de dotatie. De eigen 
inkomsten vertegenwoordigen 65 % van de 
totale inkomsten (zie bijhorende grafi ek) en 
de dotatie 35 %.

Bij analyse van de eigen inkomsten, met 
uitzondering van de fi nanciële producten 
(444 375 euro), stellen we vast dat deze voor 
31 % uit heffi  ngen bestaan en voor 69 % uit 
retributies (fees for service). Die heffi  ngen 
worden, afhankelijk van de verschillende 
regelgevingen en reglementen, geïnd op 
basis van het aantal verkochte verpakkingen 
geneesmiddelen en grondstoff en of op basis 
van de omzet gerealiseerd op medische 
hulpmiddelen. Op het niveau van de eigen 
inkomsten is er ook nog de bijzondere 
retributie van het EMA voor de vergoeding 
van de activiteiten van het fagg op Europees 
niveau en dit voor een bedrag van 3 682 769 
euro. Verder is er nog een andere opvallende 
retributie, wegens de bestemming ervan, 
aangezien de bijdrage klinische proeven 
(1 754 671 euro) niet alleen de kosten van 
het agentschap voor die proeven moet 
dekken, maar ook een grote rol speelt in de 
fi nanciering van de EC’s.
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Voor de heffi  ngen moet worden opgemerkt 
dat de heffi  ng op de verpakkingen, de 
zogenaamde “30 centiemen” en “15 
centiemen”, een bedrag van 4 708 095 
euro vertegenwoordigt, hetzij 43 % van de 
heffi  ngen. Een andere belangrijke heffi  ng 
is de heffi  ng geïnd op verpakkingen, de 
zogenaamde “50 centiemen”-heffi  ng. Deze 
is goed voor 4 608 102 euro of 42 %. Die 
laatste heffi  ng wordt niet aangewend voor de 
fi nanciering van het Agentschap maar gaat 
volledig naar de permanente (her-)controle op 
geneesmiddelen.

Verdeling van de uitgaven voor 2011
De uitgaven voor 2011 bedroegen 54 053 352 
euro, waarvan 23 131 679 euro voor 
personeelskosten (statutair en contractueel 
personeel), wat overeenkomt met 42 % 
van de uitgaven. Een andere belangrijke 
uitgavenpost is de betaling van de toelage 
voor de fi nanciering van NAT-bloedtesten, 
voor een bedrag van 9 529 940 euro, hetzij 
18 % van de uitgaven. Twee andere grote 
uitgavenposten zijn de kosten gemaakt voor 
controle- en analyseopdrachten in het kader 
van geneesmiddelen en de uitgaven op het 
gebied van informatica. Deze kosten bedragen 
respectievelijk 4 631 375 euro en 5 098 383 
euro, hetzij elk 9 % van de uitgaven.

Registratie van de operaties en 
boekhoudkundige verwerking
Sinds de oprichting van het agentschap voert 
de Afdeling B&Bc een dubbele boekhouding 
en dit niet alleen om aan de reglementaire 
voorschriften te voldoen maar ook met het 
oog op meer transparantie in de verschillende 
inkomende en uitgaande fi nanciële stromen. 
Dit biedt voor de verschillende betrokken 
partijen meer duidelijkheid in de fi nanciële 
werking van het fagg. Alle uitgaven en 
inkomsten worden in eenzelfde informati-
casysteem gegroepeerd om snel en eenvoudig 
een boekhoudkundige staat te kunnen 
opvragen.

Het agentschap telde voor de uitgaven voor 
het jaar 2011 een totaal van 4 779 facturen. 
Deze facturen werden gecontroleerd en na 
goedkeuring in het boekhoudkundige systeem 
ingevoerd. De betaling gebeurt automatisch, 
na dubbele elektronische handtekening, 
binnen de maand via het betalingssysteem 
Isabel.

De eigen inkomsten voor 2011 omvatten 
concreet 12 107 stortingen op acht 
bankrekeningen, waarop telkens specifi eke 
inkomsten worden gestort. Het gaat onder 
meer om rekeningen voor de ontvangsten van 

het EMA, R&D, gemedicineerde diervoeders, 
heffi  ngen op het aantal verpakkingen en een 
rekening voor diverse retributies.

Na ontvangst van de liquiditeiten worden 
deze als inkomst bij de juiste omzet geboekt. 
Deze omzet wordt vervolgens gedebiteerd van 
de fee die overeenstemt met elke ingediende 
serviceaanvraag. Dit gebeurde in 2011 door de 
boeking van 18 768 virtuele verkoopsfacturen 
in de geïnformatiseerde dagboeken. De 
codering gebeurt manueel. De informatie over 
de boekingen, zoals de overeenkomst van de 
fees en de overeenkomstige service-aanvragen, 
wordt hoofdzakelijk uit het Medicines 
e-Submission and e-Approval system 
(MeSeA)-systeem gehaald, meer bepaald door 
verifi catie van de public inbox payment tracking. 
De aff ectatiegegevens die niet in MeSeA zijn 
opgenomen, worden via de traditionele weg 
gecommuniceerd door middel van adminis-
tratieve formulieren en fi nanciële mappen 
afkomstig van de verschillende afdelingen van 
het agentschap.
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Enkele cijfers voor 2011

31% Heffigen
10% Retributie EMA
5% Retributie klinische proeven
54% Andere retributies

13% Heffing “30 centiemen 
& 15 centiemen”

13% Heffing “50 centiemen”
5% Andere heffingen 18% Subsidie NAT-bloedtesten

9% Controle en analyse geneesmiddelen
9% Uitgaven voor informatica
42% Uitgaven voor personeel
22% Andere uitgaven

Uitgaven 2011 faggMiddelen 2011 van het fagg (buiten dotatie) 

Het budget 2011 van het fagg in euro
Activiteit Begroting Realisatie
Inkomsten

Dotatie 19 010 000 19 016 000

Gebruikte reserves 1 669 576 - 999 060

Eigen inkomsten 35 936 938 36 036 412

Totaal 56 616 514 54 053 352

Uitgaven
Loonkosten en 
sociale lasten

26 101 246 23 131 679

Andere personeelskosten 867 000 975 477

Werkingskosten niet ICT 15 522 806 15 243 725

Werkingskosten ICT 3 553 312 4 891772

Vermogensuitgaven 
niet ICT

76 500 74 148

Vermogensuitgaven ICT 408 000 206 611

Subsidie bloedtest NAT 10 087 649 9 529 940

Totaal 56 616 513 54 053 352
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Logistiek
Logistiek omvat negen kerntaken die we 
kunnen samenbrengen onder dienstverlening.

Beheer van het gebouw
Er wordt actief deelgenomen aan de Raad van 
het beheer van het Eurostation II-gebouw 
waarbij gemeenschappelijke problemen, lasten 
en baten met betrekking tot het gebouw aan 
de orde komen; een medewerkster maakt 
permanent deel uit van het onthaalteam op 
het gelijkvloers; er is een spoc voor het reser-
veringssyteem Archibus voor vergaderzalen 
en een spoc voor de melding van technische 
problemen zoals airco, liften, verlichting 
en sanitair en er wordt gezorgd voor de 
toekenning en het beheer van toegangskaar-
ten voor het gebruik van de parking Q-park en 
voor het beheer van de toegangsbadges voor 
het gebouw.

Beheer van materialen en aankoopdienst
Dit omvat de aankoop en verdeling van ver-
bruiksgoederen en klein kantoormateriaal, de 
aankoop en het beheer van investeringsgoe-
deren zoals meubilair en kopieerapparaten en 
van specifi eke benodigdheden (bijvoorbeeld 
gsm, gps, thermometer voor inspecteurs); 
het gaat ook om het beheer van de mobiele 

telefonie met reparaties, vervangingen en 
abonnementen en het ter beschikking stellen 
van metrokaarten voor dienstopdrachten.

Logistieke ondersteuning
Hieronder valt niet alleen de eerste technische 
hulp bij defecten maar ook de interne verhuis 
met de daarbij gepaarde aanpassing van 
de kantoorruimte en de plaatsing van het 
meubilair; Logistiek verzorgt ook de trans-
portopdrachten voor personen en goederen op 
vraag van de dienstverantwoordelijken.

Catering
Logistiek staat in voor de bedeling van koffi  e, 
thee en frisdranken bij vergaderingen, in 
de kitchenettes en koffi  ehoeken, net als 
voor het beheer van de drankautomaten, 
snoepautomaten, waterfonteinen en 
koffi  eautomaten, inclusief het dagelijkse 
onderhoud ervan; bij ontvangst van 
bepaalde (buitenlandse) delegaties zorgen de 
medewerkers voor een aangepaste catering of 
reservatie in de VIP-ruimte van het restaurant 
van de vzw Sociale Dienst.

Onthaal
De medewerkers die instaan voor het onthaal 
van bezoekers op de zesde verdieping nemen 
ook een rol op als eerste aanspreekpunt voor 
algemene informatie en houden toezicht op de 
vergaderzalen.

Mailroom
Logistiek staat in voor de ontvangst van post 
en pakketten van koerierdiensten, voor de 
registratie van briefwisseling en documenten, 
voor de verdeling van briefwisseling en 
documenten per directoraat-generaal en 
de diensten en voor de verzending van de 
uitgaande post.

Archivering van documenten
Tot het takenpakket behoort de archivering 
in de kelder op niveau –T en van oudere 
documenten in het depot in Schaarbeek; een 
medewerker staat in voor de permanente 
bewaking van dit depot.

Organiseren van evenementen
In overleg met het Eventteam (groep 
vrijwilligers binnen het fagg) wordt 
meegewerkt aan de organisatie van 
verschillende evenementen zoals de 
jaarlijkse fagg-dag, het sinterklaasfeest en de 
activiteiten in de marge van de nieuwjaarsre-
ceptie; voor pensioneringsfeesten gebeurt de 
organisatie in lijn met de gepaste procedure.

Schoonmaakdienst
De externe schoonmaakfi rma EOS staat, 
onder toezicht van Logistiek, elke dag in voor 
het onderhoud van de werkomgeving. 
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Afdeling ICT

In 2011 ging de Afdeling ICT voort met de 
autonomisering van de IT-infrastructuur, 
die oorspronkelijk werd gehost door de FOD 
Volksgezondheid. Dit werd onder meer 
mogelijk gemaakt door de volgende realisaties:

• een dataroom of lokaal voor de dataservers 
waarin de laatste hand werd gelegd aan de 
klimaatregeling en elektriciteitswerken;

• nieuwe netwerken (migratie van de 
EMA-verbindingen naar de Shared Services 
en Fedict, nieuwe eigen fi rewalls en een 
verbinding naar het extranet van de Smals);

• nieuwe IT-systemen (migratie van de 
basisdiensten naar de Shared Services (Active 
Directory, diensten voor bestanden en 
mailverkeer);

• migratie van het tijdsregistratiesysteem 
Pronet.

• voor een betere opvolging werd het 
stockbeheer van het IT-materiaal gedigita-
liseerd en geïntegreerd in de softwareoplos-
sing van de Helpdesk.

De Afdeling ICT zorgde, in samenwerking met 
de Afdeling P&O, voor een optimalisering 
van de procedures in het kader van de 
personeelsbewegingen binnen het fagg. Beide 
afdelingen zijn hierbij nauw betrokken en hun 
samenwerking beoogt een betere dienstverle-
ning aan het personeel.

Om de opleidingsbehoefte te ondersteunen, 
richtte de Afdeling ICT een nieuwe 
opleidingszaal met computers en internetaan-
sluitingen in. De afdeling testte daarnaast ook 
een fl exibelere oplossing voor teleconferenties 
uit en stelde die ter beschikking van het 
personeel van het fagg.

Voor alle ICT-projecten binnen het fagg is 
er een portfolio management ingevoerd met 
prioritisatie volgens de waarden voor het 
agentschap, de kosten, de voordelen, de risico’s 
en de kostprijs.

Een aantal belangrijke ICT-projecten, 
waaronder de Capacity Planning Tool, werden 
uitgevoerd volgens de iteratieve software-
ontwikkelingsmethodes AGILE/Scrum. Het 
voordeel van deze methode is dat tussentijdse 
evaluaties en bijsturingen van de resultaten 
makkelijker zijn, wat tevens kosteneffi  ciënt is.

Met succes hebben we voor MeSeA de upgrade 
van Filenet versie 3.5 naar 4.5 uitgevoerd. 
Voor de versie 3.5 kon geen ondersteuning 
meer geleverd worden wat nodig is om de 
beschikbaarheid van de applicatie te kunnen 
verzekeren. Bij deze migratie was het 
noodzakelijk een groot deel van de code te 
herschrijven. De applicatie werd na uitgebreide 
user- en stresstesten in gebruik genomen met 
een minimale impact voor de gebruikers.

In 2011 werd gestart met het maandelijks 
doorgeven van de gedetailleerde lijst van 
de in België vergunde geneesmiddelen met 
hun samenstelling, voor gebruik in hun 
authentieke bron, aan het Belgisch Centrum 
voor Farmacotheapeutische Informatie vzw 
(BCFI).
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Voor het ter beschikking stellen aan het 
groot publiek van de bijsluiters en de SKP’s 
van vergunde en gecommercialiseerde 
geneesmiddelen werd de nodige technische 
infrastructuur opgezet. De informatie wordt 
uit MeSeaA en zo nodig elders binnen het fagg 
bekomen.

Als onderdeel van de samenwerking tussen 
de lidstaten verleende het fagg een beperkte 
en veilige toegang tot dossiergegevens 
van in België vergunde geneesmiddelen 
aan het Ministerie van Gezondheid van 
het Groothertogdom Luxemburg. De 
samenwerking werd in 2011 opgestart en in 
2012 zijn opleidingen voorzien.

De applicatie van de authentieke bron van 
de voor het publiek opengestelde offi  cina’s in 
België werd in preproductie gezet.

Een Checker voor de kwaliteitscontrole van 
de elektronische indieningen van dossiers 
voor het verkrijgen van een VHB voor 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik werd verder met het Franse 
Agentschap Anses ontwikkeld en opgenomen 
als referentie in de Europese richtlijn.

Afdeling Vertaling

De Afdeling Vertaling van het fagg staat in 
voor het vertalen en reviseren van teksten en 
voor het verstrekken van taalkundig advies.

Eigen aan de Belgische federale overheidsdien-
sten is er voornamelijk vraag naar vertalingen 
van documenten van het Frans naar het 
Nederlands en omgekeerd. Er zijn in mindere 
mate ook vertaalopdrachten van en naar het 
Engels en het Duits.

De Afdeling Vertaling werkt voor alle diensten 
van het fagg en vertaalt hoofdzakelijk interne 
en externe berichtgeving (Vit@, Vit@ Express 
en Flash MeSeA, de externe nieuwsbrieven 
@ctua, @ctua EXPRESS, persberichten, 
dienstnota’s, omzendbrieven, briefwisseling), 
teksten voor het intranet en de website, 
ontwerpen van regelgeving, antwoorden 
op parlementaire vragen, contracten en 
overeenkomsten, notulen en verslagen, 
presentaties en voordrachten.

In het kader van de uitbouw van een 
kwaliteitszorgsysteem vertaalde de Afdeling 
Vertaling dit jaar, naast haar gebruikelijke 
opdrachten, een hele reeks SOP’s opgesteld 
door alle afdelingen, cellen, eenheden en 
andere diensten van het fagg.
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Diensten van de Administrateur-generaal

Afdeling Communicatie

Zowel het interne als het externe 
communicatiebeleid wordt binnen het fagg 
gedragen door de Afdeling Communicatie. 
Daarnaast is er de rol van woordvoerder.

Sinds januari 2011 werken de Afdeling 
Communicatie en de Werkgroep 
Communicatie van ons agentschap samen 
aan het strategische communicatieplan 
van het fagg. Voor het strategische luik 
konden ze daarbij rekenen op de steun van 
de FOD P&O. Na een analyse van de externe 
en interne communicatie via een interne 
bevraging van alle medewerkers van het 
agentschap (maart 2011) en van externe 
focusgroepen samengesteld uit de leden van 
de drie comités van het fagg (24.03.2011), 
via telefonische bevraging bij journalisten 
(mei 2011), via interne focusgroepen die de 

resultaten van de interne bevraging moesten 
verfi jnen (26.04.2011) en via een seminarie 
met fagg-collega’s die een sleutelrol hebben 
in de informatiefl ow (24.05.2011), werd 
met de formulering van de strategische 
communicatiedoelstellingen het strategische 
luik afgerond. Op basis van alle verzamelde 
informatie werd een planning opgemaakt 
voor de rest van 2011   en voor 2012 
(zie “Nieuw in 2011”).
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De medewerkers van de Afdeling 
Communicatie nemen naast de dagelijkse 
activiteiten ter ondersteuning van de hele 
organisatie (zoals het beheer van het intranet, 
de redactie van toespraken en presentaties 
voor de Administrateur-generaal, affi  ches en 
visitekaartjes) ook enkele grotere projecten 
voor hun rekening.

• Voor de fagg-dag 2011 werd gekozen voor 
een thema in het teken van “Het Europees 
Jaar van het Vrijwilligerswerk”. Gedurende 
één week werden initiatieven van charity 
work georganiseerd met op vrijdag voor 
alle vrijwilligers een aangenaam moment 
waarop ervaringen werden uitgewisseld 
(zie “Nieuw in 2011”).

• Vanuit de Afdeling Communicatie werd ook 
de KI-campagne van de FOD Binnenlandse 
Zaken en het FANC ondersteund voor 
de communicatieacties gericht aan de 
fagg-partners (zie “Nieuw in 2011”).

• Het jaarverslag 2010: “Het fagg treedt 
buiten zijn Belgische grenzen. Jaarverslag 
2010” liet lang op zich wachten maar is 
uitzonderlijk door het hoofdstuk gewijd 
aan de rol van het fagg in het voorzit-
terschap van de Raad van de Europese 
Unie voor de tweede jaarhelft van 2010. 
Uiteraard zijn er ook de twee grote 
rubrieken: “Nieuw” in 2010 en “Resultaten” 

in 2010 per afdeling, cel of eenheid, daarbij 
vertrekkend van het organogram van het 
agentschap.

• Vanaf september 2011 werd gestart met 
de voorbereiding van de nieuwe visuele 
identiteit van het fagg naar aanleiding van 
de vijfde verjaardag van het agentschap in 
2012.

Voor 2011 merken we dat journalisten 
de weg blijven vinden naar onze Afdeling 
Communicatie en meer bepaald naar ons 
agentschap met een stijgende trend in de 
persbevraging als resultaat. De grotere of 
terugkerende thema’s waren:

• Bijwerkingen van specifi eke geneesmiddelen
• Contingentering
• Elektronische sigaretten
• Geneesmiddelen bij verkoudheid en hoest 

bij kinderen
• Geneesmiddelen op basis van domperidone
• Geneesmiddelen via illegale websites
• Mediator
• Nieuwe richtlijn voor kruidengenees-

middelen
• Spermadonoren, geslachtsselectie en 

designerbaby’s
• Sterilisatie van medische hulpmiddelen met 

ethyleenoxide

Er werd met de Afdeling Goed Gebruik op 
12 september 2011 een persconferentie 
georganiseerd voor de lancering van de tweede 
mediacampagne: “Een geneesmiddel is geen 
snoepje!” (zie “Nieuw in 2011”).

De Afdeling Communicatie vertegen-
woordigde ook in 2011 het fagg in het 
communicatienetwerk voor de Belgische 
publieke overheidsdiensten, COMMnet 
van de FOD P&O. Op internationaal niveau 
noteren wij de vertegenwoordiging van het 
fagg in de Working Group of Communication 
Professionals (WGCP) van het HMA.
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Afdeling Kwaliteit

Het uitwerken van een eff ectief kwaliteitszorg-
systeem voor het fagg startte in 2010. In 2011 
werd dit geconcretiseerd door de oprichting 
van een Afdeling Kwaliteit binnen de DAG.

In 2011 werd gestaag verder gewerkt aan de 
documenten van het kwaliteitssysteem. Eind 
2011 telde het fagg:

• het kwaliteitshandboek van het DG 
INSPECTIE;

• 55 goedgekeurde SOP’s;
• veertien geheugensteunen;
• twee werkinstructies;
• een hele reeks formulieren en lijsten 

horende bij de desbetreff ende documenten.

Elk van de goedgekeurde documenten 
werd in het Nederlands en in het Frans ter 
beschikking gesteld van de medewerkers 
via het intranet. Meer dan 100 documenten 
bevonden zich eind 2011 in verschillende 
stadia van ontwikkeling, hun verdere 
afwerking, vertaling, goedkeuring, 
publicatie en in voege treden zijn 
voorzien in de loop van 2012.

Verder werd in 2011 een SOP voor het 
behandelen van klachten ingevoerd, onder 
meer via een elektronisch klachtenformulier 
op de website van het fagg.

In 2011 werd ook, in samenwerking met het 
Bureau Kwaliteit van het WIV, gestart met 
de opleiding van medewerkers van het fagg 
tot interne auditors. Na de opleiding zijn 
de eerste interne audits uitgevoerd bij de 
Afdeling Industrie van het DG INSPECTIE.

In 2012 wordt gestart met de voorbereiding 
en het testen van een nieuw elektronisch 
systeem voor documentenbeheer, het DMS 
gebaseerd op Filenet Workplace XT. Het DMS 
Quality, opgevat als een pilootproject om 
ervaring op te doen met het oog op een 
algemeen DMS voor alle documenten van 
het fagg, moet in de eerste helft van 2012 
operationeel zijn en beoogt het overbodig 

maken van papieren versies van documenten 
door gebruik te maken van elektronische 
handtekeningen.

Ten slotte zijn in 2011 voorbereidingen 
getroff en voor de uitvoering van een 
CAF-zelfevaluatie en van een volgende 
benchmarking, namelijk BEMA III in 2012.

Juridische Afdeling

In 2011 was de Juridische Afdeling van het 
fagg onder meer belast met:

• Juridisch advies en informatie;
• Genadeverzoeken;
• Geschillen:

• rechtszaken en coördineren van de 
elementen voor de verdediging;

• administratieve boetes.
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Eenheid Internationale 
Betrekkingen

De Eenheid Internationale Betrekkingen 
is belast met de coördinatie van de interne 
en externe informatiestroom binnen een 
nationale en internationale context met het 
oog op de harmonisatie van de Belgische 
standpunten op internationaal niveau.

2010 was voor de Eenheid Internationale 
Betrekkingen een bijzonder jaar met de 
voorbereiding en de coördinatie van het 
Belgische voorzitterschap van de Raad van 
de Europese Unie in de tweede jaarhelft. Na 
deze uiterst boeiende ervaring werd in 2011 
de aandacht volledig toegespitst op het verder 
effi  ciënt organiseren van de internationale 
betrekkingen.

Zo werd een volledig overzicht opgemaakt van 
alle bestaande internationale fora binnen de 
beleidsdomeinen waarvoor het fagg bevoegd 
is. Dit overzicht biedt informatie over onder 
meer de voornaamste doelstellingen van het 
internationale forum, de fagg-vertegenwoor-
diging, de vergaderingen voor het lopende jaar 
en de link naar de desbetreff ende website.

Er werd ook een SOP opgesteld die de regels 
uiteenzet voor de aanduiding als vertegen-
woordiger, de mandatering, de voorbereiding 
en de feedback van de verschillende 
vergaderingen.

Op het niveau van het Directiecomité is het 
de Eenheid Internationale Betrekkingen die 
de vergaderingen voorbereidt van bepaalde 
internationale fora zoals het Pharmaceutical 
Committee van de Europese Commissie, het 
HMA en de EMA-Management Board, in het 
bijzonder voor transversale onderwerpen en 
overkoepelende activiteiten.

Er werd ook een rapporteringsysteem 
opgezet via maandelijkse operationele en 
driemaandelijkse strategische vergaderingen. 
De bedoeling van deze vergaderingen is op 
transversale wijze de onderwerpen uit te 
wisselen die hetzij van operationeel, hetzij 

van strategisch belang kunnen zijn voor 
verschillende internationale vertegenwoordi-
gers en verantwoordelijken van het fagg.

Op internationaal vlak noteren we ook het 
opnemen van een actieve rol in de verdere 
uitwerking van de resultaten die als een succes 
kon worden beschouwd dat geboekt werd 
tijdens het Belgische voorzitterschap. Het gaat 
om de implementatie van de richtlijn inzake 
farmacovigilantie en de richtlijn aangaande 
de strijd tegen vervalste geneesmiddelen. 
Er werd ook meegewerkt aan het platform 
Corporate Responsibility in Pharmaceuticals 
dat resulteert uit de Ministeriële Conferentie 
Innovatie en Solidariteit (september 2010), 
voornamelijk aangaande het onderwerp 
ethiek en transparantie.
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Coördinatie Program 
Management Offi  ce (PMO)

In 2011 legde de Coördinatie PMO zich 
toe op de verbetering van het beheer van 
de grote fagg-projecten onder meer door 
een optimalisatie van de raming van de 
noodzakelijke middelen om deze projecten 
te doen slagen. Daartoe werden het 
PMO-scorebord voor de opvolging van de 
projecten en de projectfi che herzien en werd 
er een rubriek toegevoegd voor de raming 
van de noodzakelijke middelen. Er werd ook 
een SOP aangaande projectbeheer binnen 
het fagg ingevoerd. De bijzondere aandacht 
voor de noodzakelijke middelen beoogt het 
maximum te halen uit de interne en externe 
middelen naast een grotere fl exibiliteit van de 
medewerkers om de verschillende opgestarte 
projecten tot een goed einde te brengen. 
Dit alles moet de uitvoering van projecten 
signifi cant verbeteren.

In 2011 lag de focus dus op de vastlegging 
van methodes voor projectplanning, de 
toekenning van middelen, de opvolging van 
deadlines en de voortgang van de projecten. 
De procesontwikkeling voor het beheer van 
de budgetten, de planning en de middelen, de 
bepaling van de doelstellingen en de omvang 
van projecten, alsook de risico’s inherent aan 
hun evolutie zijn belangrijke struikelblokken 
waaraan de nodige aandacht werd besteed. 
Projecten houden immers altijd het risico 
in dat het budget wordt overschreden of 
dat ze vertraging oplopen. De Coördinatie 
PMO streeft naar een proactieve en gestan-
daardiseerde vorm van projectbeheer om 
een hoog maturiteitsniveau te verwerven en 
het projectbeheer continu te verbeteren en 
tegelijkertijd de Coördinatie PMO toe te laten 
verder te evolueren.

De SOP aangaande het projectbeheer 
bevordert de toepassing van deze processen 
door projectleiders, sponsors en medewerkers 
met vernieuwende ideeën die deze graag in 
een project willen omzetten. Deze SOP is een 
eenvoudig instrument dat in grote lijnen de 
planning, het beheer en de opvolging van alle 
projectgebonden activiteiten beschrijft en kan 
worden gebruikt bij het opstellen van realisa-
tierapporten. De SOP wordt via ons intranet 
ter beschikking van alle medewerkers gesteld.

Een cultuur in het projectbeheer is 
doorslaggevend om middelen vrij te maken, 
problemen te identifi ceren en confl icten 
inherent aan de beschikbaarheid van die 
middelen te verminderen. We moeten ons 
concentreren op het begrip van gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle betrokkenen en 
de onderlinge interactiviteit verbeteren, met 
name op het gebied van de communicatie.

De Coördinatie PMO moet meewerken aan 
de groei van het fagg door voor een optimale 
zichtbaarheid te zorgen voor alle lopende 
projecten en door analyses uit te voeren die 
de leidinggevenden moeten helpen de juiste 
keuzes te maken.
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• ontwikkeling van een systeem van 
kennisbeheer en optimalisering van 
de werking van de Commissie voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Uiteraard worden ook de speerpuntdomeinen 
ONCOLOGIE, VACCINS (voor menselijk 
en diergeneeskundig gebruik), EARLY 
PHASE DEVELOPMENT en PROACTIEVE 
VIGILANTIE niet uit het oog verloren.

De Coördinatie PMO wil de competenties 
van de projectteams versterken door 
mee te werken aan de verbetering van de 
planning en analyse van de investeringen 
door instrumenten voor projectbeheer te 
ontwikkelen met het oog op de identifi catie, 
classifi catie en aanwending van de goede 
praktijken op basis van de ervaring opgedaan 
sinds zijn oprichting in 2008.

In 2011 stellen we een signifi cante voortgang 
van talrijke projecten vast, waardoor we 
geleidelijk aan de doelstellingen halen die we 
ons oplegden via het businessplan van onze 
Administrateur-generaal, namelijk:

• Erkend worden op nationaal, Europees en 
internationaal niveau;

• Optimaal informeren van de bevolking;
• Transversaliteit binnen de organisatie 

ontwikkelen;
• Ontwikkelen van partnerships met de 

gezondheidszorgsector;
• Vertalen en installeren van een cultuur van 

lerende organisatie;
• Vervullen van onze basistaken op een 

professionele manier.

Binnen deze context werden onder meer 
projecten opgestart in het teken van:

• autocontrole,
• risicomanagement,
• dematerialisatie van de verdovingsbons,
• realisatie van een strategisch communicatie-

plan en van een plan voor de uitbouw van de 
internationale betrekkingen,

• uitwerking van een opleidingsplan,
• ontwikkeling van een interactieve website 

met de EC’s,
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De trio-aanpak Spanje, België en Hongarije was 
in het farmaceutische domein vooral gericht 
op de veiligheid, de kwaliteit en het rationele 
gebruik van geneesmiddelen alsook op de toegang 
ertoe, op farmacovigilantie en op de strijd tegen 
namaak. De Ministeriele Conferentie Innovation 
and Solidarity, georganiseerd in samenwerking 
met het RIZIV, leidde tot belangrijke conclusies 
die in de Raad van Ministers unaniem werden 
aangenomen. De belangrijkste sleutelelementen 
hierin zijn onder meer de prioriteit om de 
richtlijn klinische proeven te herzien, een 
oproep tot samenwerking tussen de Lidstaten 
qua beoordeling van relative effi  cacy en het 
coördineren van de initiatieven om onderzoek en 
ontwikkeling te prioritiseren. Op deze conferentie 
werd ook een platform gelanceerd inzake 
corporate responsibility in the pharmaceutical 
sector dat op drie thema’s werkt: ethiek en 
transparantie, toegang tot geneesmiddelen in 
Europa en in de derde wereld. Wat de regelgeving 
betreft werd eind december 2011 de richtlijn 
farmacovigilantie ondertekend en gepubliceerd. 
Voor de Richtlijn Falsifi ed Medicines kwam 
men tot een politiek akkoord in eerste lezing. 
Deze richtlijn legt onder meer normen vast voor 
internetverkoop van geneesmiddelen, de API’s, 
GDP-, brokers- en transitcontroles, evenals 
minimumstrafmaatregelen. Voor Lidstaten 
die reeds een soort veiligheidskenmerk hebben, 
waaronder België, voorziet de richtlijn een 
transitieperiode van zes jaar na vastlegging 

De drie comités van het fagg

Wetenschappelĳ k comité
In 2011 concentreerde het Wetenschappelijk 
comité zich op verschillende thema’s: 
mogelijke belangenconfl icten van de 
commissieleden en van zowel interne als 
externe experten die instaan voor evaluaties 
voor het fagg, de reglementaire verplichting 
van het beheer van de informatie die aan 
de buitenwereld wordt gecommuniceerd 
(transparantie van informatie) en de 
omzetting van de nieuwe Europese richtlijn 
aangaande klinische proeven naar onze 
nationale regelgeving.

Het Wetenschappelijk comité heeft ook 
zijn huishoudelijk reglement aangepast 
en aangevuld met de verplichting tot het 
verklaren van eventuele belangenconfl icten 
aangaande de dossiers besproken in de 
verschillende commissies en met de noodzaak 
tot het respecteren van de confi dentialiteit 
van de debatten en van de overgemaakte 
documenten.

Wat de verklaring van de mogelijke belan-
genconfl icten betreft, heeft het fagg het 
reglement van het EMA overgenomen. Het 
wetenschappelijke niveau en de onafhanke-
lijkheid van de door de nationale bevoegde 
autoriteiten uitgevoerde evaluatie worden dan 
door het EMA gecontroleerd.

Er is ook een schema opgesteld voor het 
beheer van de risico’s van de belangenver-
klaringen dat ons moet toelaten de leden te 
identifi ceren die hetzij vrij, hetzij restrictief 
kunnen deelnemen aan de stemmingen of 
in tegendeel, niet kunnen meestemmen. De 
dossiers worden momenteel aan een evaluatie 
onderworpen met het oog op het juiste 
evenwicht tussen belangenconfl icten en een 
kwaliteitsvolle wetenschappelijke expertise.

In nauwe samenwerking met de Juridische 
Afdeling en voortbouwend op wat werd 
besproken in 2010, heeft het Wetenschappe-
lijk comité zich gebogen over de documenten 
van de verschillende commissies die op de 
website van het agentschap moeten worden 
gepubliceerd.

Raadgevend comité
In 2011 vergaderde het Raadgevend comité 
tweemaal.

Tijdens de eerste vergadering van 2011 werd 
een overzicht gegeven van de activiteiten 
en resultaten van de vergaderingen 
georganiseerd tijdens het Belgische Voorzit-
terschap van de Raad van de Europese Unie.

23952_AFMPS_annualreport2011_NL.indd   10023952_AFMPS_annualreport2011_NL.indd   100 29/11/12   13:5329/11/12   13:53



101

fagg  – jaarverslag   2011

van de uitvoeringsmodaliteiten. Er werden 
twintig informele vergaderingen gehouden: 
HMA en werkgroepen van HMA of EMA met als 
belangrijkste resultaten:

• eerste lezing akkoord Richtlijn falsifi ed 
medicinal products;

• conclusies van de Raad over innovation and 
solidarity

• aanvaarding van de HMA strategy 2015; 
• instelling van het management committee voor 

medische hulpmiddelen;
• akkoord over belangrijke punten aangaande 

klinische proeven.

Er werd ook een presentatie gegeven over de 
regelgeving inzake de medische hulpmiddelen 
die steunt op drie KB’s.

De besluiten voor de medische hulpmiddelen 
(KB van 18.3.1999) en de actieve implantaten 
vallen onder de bevoegdheid van het fagg, de 
besluiten voor de in vitro diagnostica onder die 
van het WIV. De controle gebeurt al naargelang 
de categorie door het fagg, de FOD Economie 
en/of het FANC. Bij het fagg zijn de Afdelingen 
Vigilantie en Gezondheidsproducten van het DG 
POST vergunning en de Afdeling Industrie van 
het DG INSPECTIE betrokken.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
een medisch hulpmiddel, een actief medisch 
hulpmiddel, een actief implanteerbaar medisch 
hulpmiddel en toebehoren. Combinaties 
hiervan zijn mogelijk. Met uitzondering van 
die beschouwd als klasse I, mogen de medische 
hulpmiddelen enkel in de handel gebracht worden 
indien deze een CE-conformiteitsmarkering 
van een Notifi ed Body hebben bekomen dat 
hun conformiteit bevestigt. De medische 
hulpmiddelen naar maat en deze bestemd voor 
klinisch onderzoek moeten geen CE-confor-
miteitsmarkering dragen. Wat de classifi catie 
betreft zijn er vier klasse- en achttien classifi ca-
tieregels vastgelegd in de reglementering.

Incidenten moeten worden gemeld door alle 
betrokken partijen en worden geregistreerd door 
de Afdeling Vigilantie, in het domein van de 
materiovigilantie.

De Evaluatiecommissie voor medische 
hulpmiddelen geeft advies aan de bevoegde 
minister over de classifi catie, de klinische 
proeven, de incidenten en de terugtrekking uit de 
handel bij gevaar voor de Volksgezondheid. Het 
DG INSPECTIE staat in voor de controle op het 
terrein.

Tijdens de tweede vergadering werd een 
presentatie gegeven over de belangenverkla-
ring, een belangrijk item zowel op Europees 
niveau (EMA) als op nationaal niveau voor het 
fagg.

Het Europees Reglement Nr 726/2004 en de 
wetten van 20 juli 2006 en 25 maart 1964 
scheppen het regelgevende kader waarbinnen 
de verplichtingen van het fagg inzake het 
beheer van de belangenconfl icten beschreven 
zijn. Op 7 maart 2011 werd een Memorandum 
of Understanding met betrekking tot de 
belangenconfl icten tussen het fagg en het 
EMA gesloten waarin de verantwoordelijkheid 
voor het nazicht van het respecteren van de 
Europese beschikkingen op het gebied van de 
belangenconfl icten binnen het fagg wordt gelegd. 
De belangenconfl ictenverklaring moet door alle 
personen van het fagg, de externe experten en 
de leden van de commissies en van de drie fagg 
comités vervolledigd, gedateerd en ondertekend 
worden. Het fagg kijkt na of deze personen 
directe of indirecte belangen hebben opgegeven 
in een instelling of onderneming waarvan de 
activiteiten onder de bevoegdheid van het fagg 
vallen, stelt aldus het risiconiveau vast en beslist 
of de persoon al dan niet mag deelnemen aan 
de activiteiten van het fagg. Transparantie is 
noodzakelijk en de belangenconfl ictenverklarin-
gen moeten publiek worden gemaakt. Het fagg 
beschikt hiervoor over een databank.
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• De betere invordering van de jaarlijkse 
heffi  ng op de omzet wordt de belangrijkste 
fi nancieringswijze voor het luik medische 
hulpmiddelen.

Verder werd aan de leden van het comité het 
actieplan van het fagg voor 2012 voorgesteld. 
In dit plan beoogt het fagg:

• de volledige installatie van de organisatie 
met onder meer:
• de aanduiding van het middle 

management,
• de fi nalisatie van het organogram,
• de volledige autonomie op het vlak van 

het informaticasysteem,
• de afronding van de herindeling van de 

ruimtes voor een optimale werkomgeving,
• de realisatie van een budgetmonitoring voor 

inkomsten en uitgaven,
• de eff ectieve start van een Total Quality 

Management (TQM – Totaal kwaliteits-
zorgsysteem voor aspecten van interne 
controle, risico-evaluatie, auto-evaluatie en 
de BEMA-audit),

• de prioritaire projecten en acties, zoals 
geneesmiddelenbewaking, versterking 
van het team medische hulpmiddelen, de 
herziening van het KB 1885 en de nieuwe 
richtlijn inzake namaakgeneesmiddelen.

Doorzichtigheidscomité
In 2011 vergaderde het Doorzichtigheids-
comité zeven keer. Naast deze plenaire 
vergaderingen waren er ook vergaderingen 
van werkgroepen rond de thema’s genees-
middelenbewaking, expertise en inspectie. 
De belangrijkste aandachtspunten van deze 
plenaire vergaderingen waren de opvolging 
van de begroting 2011, het personeelsplan en 
de aanwervingstabel 2011. Er werd een advies 
gegeven over de begroting 2012 met de vraag 
aan de stakeholders tot verhoging van de 
fi nanciële middelen van het fagg om alle taken 
correct uit te kunnen voeren.
De politieke situatie van 2011 in België met 
een regering in lopende zaken, maakte dat er 
rekening moest worden gehouden met de 
mogelijkheid dat de volgende regering de 
parameters voor de ontwerpbegroting voor 
2012 zou veranderen.
Het fagg heeft sinds de zomer van 2011 via 
werkgroepen van het Doorzichtigheidscomité 
drie categorieën prioritair behandeld:

• een oplossing zoeken voor de verplichte 
beslissingen (bv. geneesmiddelenbewaking 
en JAP);

• een oplossing zoeken voor de nood aan 
expertise (o.a. verdere uitbouw van de 
speerpuntdomeinen en de herziening van de 
richtlijn inzake klinische proeven);

• waken over het goed functioneren van het 
fagg (o.a. op het vlak van informatica en de 
werkgroep Backlog).

Op basis van de voorstellen uit de 
verschillende werkgroepen werden twee 
adviezen over de begroting voor 2012 aan 
de voogdijminister uitgebracht, met als 
elementen:

• De steun van het comité voor de aanwerving 
van de vijf extra GMP-inspecteurs, zoals 
geëist door de JAP-audit van eind 2010 en 
opgenomen in het correctief actieplan van 
het DG INSPECTIE.

• De verhoging van de toegestane uitgaven 
van het fagg in 2012 teneinde te voldoen 
aan de verplichtingen die de nieuwe 
Europese richtlijn inzake geneesmiddelen-
bewaking die in juli 2012 van kracht wordt, 
aan de Lidstaten oplegt.

• Een aanpassing van de inkomsten verkregen 
volgens het fee for service-principe (= een 
regelmatige herziening naar beneden of 
naar boven van de bedragen volgens de 
werkelijkheid om de bijkomende uitgaven 
voor het geneesmiddel te dekken). Hiermee 
worden de DSUR’s en een verhoging van de 
retributie wetenschappelijk advies bedoeld.

• Een herziening door het fagg van de verde-
lingssleutel agentschap/EC’s van de heffi  ng 
klinische proeven die nu van kracht is;
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De vier speerpuntdomeinen van het fagg

Speerpuntdomein 
ONCOLOGIE
Stand van zaken 2011 en doelstellingen voor 
2012 voor het speerpuntdomein ONCOLOGIE 
met als speerpuntcoördinator Sonja Beken.

In 2011 werden de werkzaamheden van 
het speerpuntdomein ONCOLOGIE 
geconcentreerd rond R&D-gerelateerde 
activiteiten, met name aanvragen voor 
klinische proeven, nationale en Europese 
WTA, activiteiten in het kader van 
pediatrische regelgeving (nationaal en EMA 
PDCO) en de Unmet Medical Need (UMN)-pro-
blematiek.

Enkele specifi eke cijfers/feiten voor 2011 zijn:

• Indiening bij het fagg van 121 CTA’s voor 
oncologische geneesmiddelen, voornamelijk 
voor fase I & II klinische proeven, waarvan 
verschillende met ATMP’s.

• Goedkeuring van zeven aanvragen tot CU en 
acht aanvragen tot MNP;

• België leverde de coördinator voor 28 
oncologische Europese WTA; een groot deel 
van deze adviezen hadden te maken met 
biosimilaire geneesmiddelen en een met 
ATMP;

• Op nationaal niveau werden twee volledige 
WTA behandeld voor oncologische 
geneesmiddelen. In het kader van een ervan 
werd intensief samengewerkt met het 
RIZIV.

• Activiteiten in het kader van de pediatrische 
regelgeving:
• Rapporteur Paediatric Investigation Plans 

(PIP): twee
• Peer review PIP’s: zes
• Non-clinical topic leader: elf
• Art. 45 Regulation N° 1901/2006: een 

dossier als rapporteur.

Op het vlak van contacten met de relevante 
industrie werd in 2011 een wetenschappelijke 
vergadering georganiseerd met als onderwerp 
biomarkers en gepersonaliseerde geneeskunde.

Het speerpuntdomein ONCOLOGIE werd 
vertegenwoordigd op verschillende nationale 
en internationale fora:

• Paediatric oncology task force van PDCO – 
EMA: vertegenwoordiging door Jacqueline 
Carleer.

• Interview met Kristof Bonnarens “Rol van 
het fagg in academisch klinisch onderzoek” 
door de Vlaamse Liga tegen kanker. Dit 
interview kadert in een onderzoek naar 

knelpunten in het klinisch onderzoek met 
betrekking tot fi nanciering, regelgeving en 
organisatie van klinische proeven.

• Paediatric Oncology Workshop (Biotherapy 
Development Association – BDA) Londen, 
5-6 december 2011: presentatie door 
Jacqueline Carleer met als onderwerp 
Paediatric oncology: handling early non-clinical 
and clinical safety signals.

Een voortzetting van deze activiteiten is 
voorzien voor 2012.

De samenwerking van het speerpuntdomein 
ONCOLOGIE met het Kankercentrum werd in 
2011 verder bestendigd:

• Voorstel tot input van het fagg in projecten 
van het Kankerplan 2011-2013 samen 
met het budgetplan werd ingediend en is 
weerhouden voor verdere discussie in het 
begeleidingscomité (29.03.2012) en het 
coördinatieplatform.

• Eff ectieve deelname van het fagg aan het be-
geleidingscomité en het coördinatieplatform 
van het Kankercentrum.

• Formeel voorstel (inclusief Memorandum 
of Understanding) voor deelname van het 
fagg aan het project Belgische Vereniging 
voor Medische Oncologie (Belgian Society of 
Medical Oncology – BSMO) in het kader van 
het Kankerplan.
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Deurzen en aan Federaal Kenniscentrum 
voor de Gezondheidszorg (KCE) (KCE)/
HGR-vergaderingen over vaccins.

• Internationale netwerking krijgt vorm, 
onder andere door:
• de organisatie van de WHO Benchmarking 

binnen het fagg;
• de rol van de speerpuntcoördinator als 

waarnemer voor EMA/CHMP op de WHO 
SAGE vergadering;

• de deelname aan verschillende 
internationale meetings zoals WHO 
Malaria vaccin vergadering, WHO polio 
vaccin vergadering, DIA vaccine seminar 
(chair topic), AVAREF Maputo als CHMP/
EMA-vertegenwoordiger.

• Binnen het fagg werd een werkgroep 
vaccins opgericht onder leiding van de 
speerpuntcoördinator. Gezien het ook de 
bedoeling is een multidisciplinair netwerk 
op te bouwen rond vaccins worden de 
vergaderingen binnen deze werkgroep, niet 
alleen via een vaste vertegenwoordiging 
binnen het fagg opgevolgd, maar eveneens 
via een vaste vertegenwoordiging van een 
aantal zusterorganisaties, met name WIV, 
KCE en HGR. De informatie die binnen deze 
werkgroep circuleert en de outcome van de 
discussies die er worden gevoerd, zullen in 
de toekomst ook met u worden gedeeld via 
de externe nieuwsbrieven van het fagg. Het 
spreekt voor zich dat dit enkel kan gebeuren 

Deze samenwerking zal in 2012 worden 
verdergezet.

Ook in 2011 werd de samenwerking met 
het RIZIV voortgezet en uitgebreid, o.a. 
door deelname aan de activiteiten van 
de Werkgroep Immunotherapie voor de 
behandeling van melanoom en glioom, 
door deelname aan de expertenwerkgroep 
opgericht in het kader van het MNP’s Avastin 
in glioblastoom; door samenwerking voor een 
fagg WTA in het kader van de UMN-proble-
matiek voor de behandeling van geavanceerd 
gemetastaseerd melanoom. Dergelijke 
samenwerking zal in 2012 herhaald worden, 
met speciale aandacht voor de UMN-proble-
matiek.

De huidige activiteiten met de focus op 
R&D-gerelateerde activiteiten zullen in 
2012 worden verdergezet. Dit impliceert een 
invulling van de minimale noden aan interne 
expertise. Een verhoogde betrokkenheid bij de 
evaluatie voor het bekomen van een VHB via 
CP van oncologische geneesmiddelen wordt 
slechts voorzien in een latere fase gezien de 
nood aan bijkomende interne expertise.

Speerpuntdomein VACCINS
VACCINS voor humaan gebruik
2011 kan als een geslaagd jaar worden 
beschouwd voor het speerpuntdomein 
VACCINS voor humaan gebruik binnen het 
fagg. Tal van activiteiten werden op punt 
gesteld en gerealiseerd door de speerpuntco-
ordinator Pieter Neels.

Graag stelt het fagg u een aantal lopende en 
gerealiseerde activiteiten voor.

• Het speerpuntdomein VACCINS nam ook 
in 2011 een actieve rol op, onder meer bij 
de activiteiten tot het verlenen van VHB, en 
het fagg werkte actief mee aan verschillende 
nationale en Europese WTA omtrent 
vaccins. Hierbij wordt onderlijnd dat het 
fagg samenwerkte met het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG – de 
Nederlandse geneesmiddelenautoriteit) 
voor een specifi ek dossier, wat in een eerste 
joint WTA resulteerde.

• Op continue basis wordt werk gemaakt van 
de nationale netwerking voor het speer-
puntdomein VACCINS en dit manifesteert 
zich onder andere door deelname van de 
speerpuntcoördinator aan bijvoorbeeld het 
vaccinsymposium UA, aan de werkgroep 
Vlaamse Volksgezondheidsconferentie 
onder auspiciën van minister Jo Van 
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voor topics waarbij het confi dentiële 
karakter niet aan de orde is. Naar 2012 toe 
zal de informatiestroom ook verder worden 
ondersteund via een webpagina.

• Een aantal wetenschappelijke projecten in 
samenwerking met een aantal nationale 
academische centra zijn lopende. In deze 
projecten wordt ernaar gestreefd informatie 
uit verschillende databanken aan elkaar te 
koppelen met als doel er een wetenschap-
pelijke meerwaarde uit te halen o.a. voor de 
gevolgen van (Rota)vaccinatie.

Voor 2012 liggen er uiteraard ook al nieuwe 
projectvoorstellen op tafel, waaronder 
een voorstel voor het organiseren van een 
internationaal symposium rond zwangerschap 
en vaccinatie. Er wordt tevens gewerkt aan 
een meer doorgedreven samenwerking met 
dierenartsen in het kader van responsabilise-
ring bij de bestrijding van zoönosen.

VACCINS voor diergeneeskundig 
gebruik
Vaccins voor diergeneeskundig gebruik is 
een gebied waarin het agentschap als een 
belangrijke spilfi guur wordt erkend. Het fagg 
zette zijn activiteiten voort onder leiding 
van een nieuwe coördinator, Frédéric Klein, 
aangesteld op 15 oktober 2011.

Een aantal punten, in het bijzonder op 
Europees niveau, verdienen het om in de verf 
te worden gezet:

• de toekenning van een nieuw co-rapporteur-
ship voor een CP voor een immunologisch 
product;

• het rapporteurship voor lopende procedures 
voor twee vaccins;

• de behandeling van twee analytische 
variaties en een klinische variatie waarvoor 
België rapporteur was.

Op nationaal niveau werden 173 variaties 
betreff ende vaccins behandeld; in diezelfde 
periode werden 233 nieuwe variaties bij het 
fagg ingediend.

De geneesmiddelenbewaking van vaccins 
bracht een abnormale frequentie van 
shocktoestanden aan het licht na toediening 
van een vaccin voor runderen tegen 
longontsteking. Omdat deze stijging ook 

in andere Europese landen zoals Frankrijk 
en Italië werd vastgesteld, werd het vaccin 
door de Europese Commissie geschorst. De 
analyse van de oorzaken van het probleem 
wees op de aanwezigheid van endotoxine die 
een mogelijke uitleg zou zijn. De Farmacopee 
moest dan ook op dat punt worden herzien 
rekening houdend met de kennis van zaken 
op dat moment. Er werd dus ook een wijziging 
van de Europese monografi e over parenterale 
geneesmiddelen gevraagd.

België was ook een van de Europese landen 
waar een nieuw syndroom opdook, nl. boviene 
neonatale pancytopenie (BNP), waarbij zeer 
snel is overgegaan tot de toediening van een 
vaccin tegen BNP; er werden 77 gevallen 
gemeld. Door de omvang van het fenomeen 
werden epidemiologische en fundamentele 
onderzoeken gedaan in de faculteiten 
van Gent en Luik. Deze waren gericht op 
een auto-immuunmechanisme met major 
histocompatibility complex-I (MCH-I). Het 
betrokken vaccin werd door de fabrikant uit 
de handel gehaald nadat het door de Europese 
Commissie werd geschorst. Nu moeten alle 
nodige conclusies uit dit probleem worden 
getrokken om de veiligheid van vaccins te 
verbeteren.
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Speerpuntdomein 
PROACTIEVE VIGILANTIE
De ontwikkeling van het speerpuntdomein 
PROACTIEVE VIGILANTIE, dat zich 
toelegt op de preventie van bijwerkingen 
en incidenten te wijten aan het gebruik van 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten, 
werd ook in 2011 voortgezet onder het 
toeziend oog van de coördinator Th ierry 
Roisin.

Farmacovigilantie voor 
geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik
In het kader van het project Actieve farmaco-
vigilantie voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik werden in 2011 verscheidene acties 
gevoerd:

• De uitdeling aan de gezondheidszorg-
beoefenaars van een brochure over de 
elektronische melding van bijwerkingen via 
www.gelefi che.be.

• De organisatie van een tevredenheidsenquê-
te bij gebruikers van dit online instrument. 
In 2011 werd het online systeem door 30 % 
van de melders gebruikt (hetzij 41 % van de 
meldingen).

• De publicatie van artikels en berichten in de 
vakpers.

Ons agentschap zette zijn samenwerking 
voort met het Centrum voor Onderzoek in 
Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA), 
het offi  ciële controlelaboratorium voor 
geneesmiddelen, voor het toezicht op 
geneesmiddelen op het ogenblik van hun 
commercialisering en daarna. In het kader 
van het monsternameplan voor vaccins voor 
diergeneeskundig gebruik op basis van een 
risicoanalyse en voor de beoordeling van 
analytische variaties, werden twee vaccins 
geanalyseerd.

Daarnaast organiseerde het fagg in 
samenwerking met het CODA een routineuze 
GMP-inspectie tot een verlenging van een 
erkenning.

De coördinatiecommissie die de 
samenwerking tussen het fagg en het CODA 
regelt en evalueert, kwam in 2011 twee keer 
bijeen.

Op reglementair en conceptueel vlak nam 
het agentschap deel aan de uitwerking van 
de aanbevelingen van de HGR en aan de KB’s 
en MB’s betreff ende de beheersing van de 
Q-koorts, met name via vaccinatie.

Het agentschap neemt ook deel aan de 
activiteiten van vijf werkgroepen van het 
sanitair fonds van het DG Dier-Plant-Voeding 
van de FOD Volksgezondheid voor debatten 
over de therapeutische middelen aangaande 
de volgende ziektes: Infectieuze Boviene 
Rhinotracheïtis (IBR), Bovine Viral Diarrhoea 
(BVD, horizontale Boviene Virale Diarree), 
Ziekte van Aujesky, Porciene reproductief en 
respiratoir syndroom virus (PRRS), Blauwtong 
(BTV).

Het agentschap maakte daarnaast ook een 
denkoefening over autovaccins en hun plaats 
in de huidige en toekomstige therapie en hun 
juridische omkadering.
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Hemo-/Biovigilantie
• Op het gebied van de hemovigilantie zette 

het fagg de ontwikkeling voort van een 
online meldingssysteem voor incidenten en 
ongewenste reacties met bloed en bloed-
bestanddelen; dat systeem is operationeel 
sinds april 2011. Gebruikers hebben het 
nieuwe online systeem, dat het klassieke 
Word-formulier vervangt, snel aangenomen.

• Sinds april 2011 publiceert het fagg 
wekelijks de voorraad beschikbaar bloed op 
zijn website. Deze cijfers zijn gebaseerd op 
de gegevens afkomstig van de BI over de 
voorraden bloedeenheden (erytrocytencon-
centraten) die beschikbaar zijn voor levering 
aan de ziekenhuizen.

• Sinds oktober 2011 publiceert het fagg 
bovendien maandelijks op zijn website de 
gegevens afkomstig van de BI betreff ende 
de erytrocytenconcentraten die aan 
ziekenhuizen worden geleverd, alsook 
over de verdeling volgens ABO/resus D C 
bloedgroep.

• Het fagg zette de sensibiliseringsacties 
in het kader van de hemovigilantie voort 
en werkte mee aan de publicatie van een 
artikel over de aanbevolen indicaties voor de 
toediening van polyclonale immunoglobuli-
nepreparaten.

• De organisatie van zes opleidingssessies 
(drie per taalrol) bestemd voor artsen en 
apothekers en in het teken van geneesmid-
delenbewaking. Tijdens deze sessies werd 
ook telkens het nieuwe online meldingssys-
teem voorgesteld. 

• De voortzetting van de sensibiliserings-
campagnes in academische centra en 
ziekenhuizen en voor groepen artsen en 
apothekers.

• De publicatie, sinds februari 2011, 
van de Direct Healthcare Professional 
Communications (DHPC) op de website. 
Dit zijn brieven, gevalideerd door het fagg, 
die door de farmaceutische fi rma’s worden 
verzonden naar gezondheidszorgbeoefe-
naars om hen te informeren over mogelijke 
risico’s die kunnen optreden tijdens het 
gebruik van bepaalde geneesmiddelen, 
alsook over de maatregelen of de 
aanbevelingen om deze risico’s te beperken.

Farmacovigilantie voor 
geneesmiddelen voor diergenees-
kundig gebruik
• Steun aan het kenniscentrum AMCRA, 

opgericht in juni 2011, bevoegd voor alles 
wat te maken heeft met antibioticage-
bruik en resistentie bij dieren. Het fagg 
ondersteunt deze vzw en fi nanciert de 
werking samen met het FAVV.

• De publicatie op de website van het fagg van 
de jaarrapporten van de Belgian Veterinary 
Surveillance of Antibiotic Consumption 
(BelVet-SAC). Om de consumptie van 
antibiotica voor diergeneeskundig gebruik 
te verminderen en hun oordeelkundig 
gebruik te bevorderen, volgen BelVet-SAC 
en AMCRA de consumptiecijfers voor 
antibiotica en het optreden van antibio-
ticumresistentie van nabij op. Daarnaast 
sensibiliseren ze de gezondheidszorgbeoe-
fenaars van de diergeneeskunde voor dit 
probleem. Het fagg werkt actief samen met 
deze instanties.

• De publicatie van berichten in de Folia 
veterinaria van het BCFI.

• De publicatie op zijn website van Eudralex 
Volume 9B Guidelines on Pharmacovigilance 
for Medicinal Products for Veterinary Use, 
gelanceerd in november 2011.

Materiovigilantie
Op het gebied van de materiovigilantie 
nam het fagg initiatieven om een interface 
te ontwikkelen aan de hand waarvan met 
de Eudamed-databank kan worden gewerkt. 
Om in orde te zijn met de beslissing van de 
Europese Commissie moet dit systeem in 
2012 operationeel zijn.
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markt zijn. Dit zijn signalen die wijzen op 
een te verwachten toename van studies met 
de combinatie van twee producten in een 
vroege ontwikkelingsfase. Binnen de CTFG 
wil het fagg een coördinerende rol spelen 
op het vlak van opvolging van deze studies. 
In de loop van 2011 konden de voorgelegde 
studieaanvragen worden geëvalueerd op 
basis van bestaande International Conference 
on Harmonisation (ICH)-richtlijnen. Er is 
dus misschien geen onmiddellijke nood 
aan nieuwe regelgeving. Studies met 
combinaties van nieuwe producten in 
België werden geïnventariseerd zodat een 
opvolging in de toekomst mogelijk is. Een 
gemeenschappelijk gezichtspunt van de 
CTFG-groep werd in 2011 uitgewerkt en 
gepubliceerd op de CTFG-website.

• Voor vroege fase ontwikkelingen is 
wetenschappelijk advies zeer belangrijk 
omdat, zeker wanneer het om innovatieve 
geneesmiddelen gaat, nog vragen kunnen 
bestaan. De voorhanden zijnde kennis 
over het product en zijn werkingsmecha-
nisme zouden voldoende moeten zijn om 
studies bij de mens op te starten. Wat 
precies vereist is, is niet altijd duidelijk, 
zeker wanneer er nog geen richtlijnen 
bestaan of de bestaande richtlijnen niet 
volledig toepasbaar zijn. De mogelijkheid 
om hierover WTA aan te vragen werd in 
2011 volop geïmplementeerd binnen het 

Speerpuntdomein 
EARLY PHASE DEVELOPMENT
Realisaties betreff ende het speerpuntdomein 
“vroege fase ontwikkeling” in 2011 onder 
leiding van de speerpuntcoördinator Walter 
Janssens.

Binnen dit speerpuntdomein wil het fagg 
het vroege fase onderzoek, dat in België een 
prominente plaats inneemt binnen het geheel 
van de klinische proeven met geneesmiddelen, 
op het huidige peil houden en faciliteren waar 
mogelijk.

De belangrijkste realisaties voor 2011 zijn de 
volgende.

• Het uitvoeren van GMP-inspecties 
zoals beschreven in de omzendbrief 567 
teneinde in het vroege fase onderzoek 
een realistische en voldoende fl exibele 
implementatie van GMP te verzekeren. 
De fase I eenheden die onderzoek willen 
doen onder de voorwaarden die werden 
beschreven in bovengenoemde omzendbrief 
werden door de inspecteurs bezocht. Zoals 
in de omzendbrief aangegeven zullen de 
resultaten intern worden geëvalueerd 
om hieruit een op de praktijk gebaseerde 
aanpak voor te stellen.

• Binnen het vroege fase klinisch onderzoek 
merkten we een aantal studies op met 
twee producten die nog niet vergund zijn 
en waarvan verhoopt wordt dat een groter 
therapeutisch eff ect zal bereikt worden 
met minder toxische nevenwerkingen. 
De betrokken industrie gaf via de CTFG 
reeds te kennen aan de Europese bevoegde 
autoriteiten dat ontwikkelingen met 
twee producten in de toekomst meer te 
verwachten zullen zijn. De Amerikaanse 
Food and Drug Administration (FDA) 
publiceerde ter discussie recent een 
voorlopige versie van een richtlijn 
betreff ende de ontwikkeling van twee of 
meer geneesmiddelen die nog niet op de 
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fagg. De procedures en de tijdlijnen die 
voor het verlenen van wetenschappelijk 
advies moeten worden gerespecteerd, 
werden vastgelegd. In 2011 werden die 
tijdlijnen ook gerespecteerd en werd 
advies betreff ende onderzoek in vroege 
fase waar mogelijk zelfs sneller afgeleverd 
dan de wettelijk vastgelegde tijd voor 
de behandeling. Gezien de mogelijkheid 
tot vragen van WTA werd gecreëerd en 
daar de ICH M3 richtlijn nu de vereisten 
op niet klinisch vlak voor het uitvoeren 
van exploratieve studies vastlegt, werd 
de bestaande Belgische richtlijn ter 
ondersteuning van exploratieve studies in 
2011 herwerkt en begin 2012 op de website 
van het fagg gepubliceerd.

• In de laatste jaren hebben de 
geneesmiddelen gebaseerd op cellen en 
genetische technieken hun intrede gedaan. 
Deze ATMP zijn nieuw en er moet nog 
ervaring mee worden opgedaan. Om op 
een zo breed mogelijke expertise te kunnen 
bouwen is een Europese samenwerking 
nodig. Betreff ende de studies met 
producten die zich in een vroege fase van 
onderzoek bevinden werd deze Europese 
betrokkenheid geconcretiseerd door de 
vertegenwoordigers van het fagg in het 
CAT van het EMA nauwer bij de evaluatie te 
betrekken.

• Een inspanning werd in 2012 geleverd om 
een dialoog aan te gaan met academische 
onderzoekers. Hiermee wil het fagg 
innovatie in deze middens vergemakkelij-
ken, de vragen die rond ontwikkeling en 
de studie van geneesmiddelen binnen de 
academische sector bestaan opvangen en 
de noodzakelijke vereisten op regulatoir 
vlak beter doen doordringen en doen 
aanvaarden. Een workshop werd hiervoor 
in het najaar van 2011 georganiseerd. 
Hiermee werd het pad geëff end tot betere 
interactie met de academische sector, werd 
het hoe en waarom van onze regelgeving, 
die ook binnen een Europese context moet 
worden beschouwd, duidelijk gemaakt en 
kwamen een aantal bezorgdheden en vragen 
tot uiting die we in de toekomst verder 
zullen opvolgen. Tijdens de workshop werd 
ook aandacht besteed aan de ATMP waar 
de academische onderzoekers een grote 
bijdrage kunnen leveren.

• Uiteraard blijft een vlotte afhandeling 
van de aanvragen voor klinische studies 
een primaire bezorgdheid van het fagg. 
De tijdslijnen voor het behandelen van 
dergelijke aanvragen werden over het 
algemeen voor alle studies, inclusief de 
studies met producten in een vroege 
fase van ontwikkeling, gerespecteerd. 
Om de expertise bij de behandeling van 
de aanvragen voor klinische studies te 

verbreden en om de continuïteit van de 
behandeling van deze aanvragen beter te 
verzekeren, werd de betrokkenheid van de 
verschillende evaluatoren in de behandeling 
van de studies vergroot.

• Het fagg ontving het bezoek van een ver-
tegenwoordiger van de Maleisische genees-
middelenautoriteit om onze werkwijze en 
opvattingen over het vroege fase onderzoek 
met geneesmiddelen te bestuderen.

• Uiteraard werd ook in 2011 deelgenomen 
aan verschillende binnen- en buitenlandse 
congressen, onder andere een webinar over 
Early phase studies for diabetes, Symposium 
Exploratory Clinical Development World 
Europe 2011 in Londen, 12th Annual Phase 
1 Clinical Trials in Londen, Informa Life 
Sciences 4th annual, Animal models for 
therapeutic research 2011, Berlijn, Safety 
pharmacology in early phase and link to later 
development in Innsbruck en Innovation in 
Phase I Clinical development in Verona.
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DG INSPECTIE
In het kader van de harmonisatie van 
inspectie- en controleactiviteiten en 
de bestrijding van de farmaceutische 
criminaliteit zijn de medewerkers van 
het DG INSPECTIE vertegenwoordigd op 
internationale fora met andere internationale 
geneesmiddelenautoriteiten.

Internationale vertegenwoordiging

DG PRE vergunning
Het DG PRE vergunning speelt een 
belangrijke rol in het stimuleren van 
innovatie, in het evalueren van klinische 
proeven en in het behandelen van 
aanvragen voor en wijzigingen aan VHB 
voor geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik. De evaluatie van 
VHB die door het fagg worden afgeleverd, 
gebeurt meestal via een Europese procedure. 
Zelfs voor zuiver nationale procedures wordt 
gebruik gemaakt van Europese richtlijnen en 
–snoeren. Het is uiterst belangrijk dat het DG 
PRE vergunning de wijzigingen en evoluties 
in de regelgeving nauwlettend opvolgt en 
een pertinent actieve inbreng verzekert in de 
discussies die op dat gebied worden gevoerd 
op Europees niveau. Het DG PRE vergunning 
is dan ook permanent vertegenwoordigd in 
een aantal Europese comités en bijbehorende 
werkgroepen. Europese evaluatieopdrachten, 
bijvoorbeeld als rapporteur van de CP of als 
coördinator in de Europese procedure voor 
WTA, kunnen enkel verworven en effi  ciënt 
worden uitgevoerd als wij aanwezig zijn in de 
relevante comités of werkgroepen.

DG POST vergunning
Het DG POST vergunning is op zijn beurt 
vertegenwoordigd in verschillende Europese 
comités of werkgroepen die werkzaam zijn op 
het gebied van vigilantie en goed gebruik van 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten. 
Door deze deelname blijven wij altijd op de 
hoogte van de ontwikkelingen op het niveau 
van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, 
bloed, cellen en weefsels. De Belgische 
knowhow wordt met onze Europese collega’s 
gedeeld en het overleg zorgt voor een betere 
harmonisatie.
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Hierbĳ  een overzicht van een aantal interne medewerkers 
die ons agentschap op de meest frequente internationale comités, 
werkgroepen en andere platformen vertegenwoordigen.

EMA Management Board (EMA MB)
Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal
Greet Musch (DG PRE vergunning)

EMA Committees
Committee for Advanced Therapies – CAT Claire Beuneu (DG PRE vergunning)

Belaïd Sekkali (DG PRE vergunning)

Committee for Medicinal Products for Human 
Use – CHMP

Laurence De Fays (DG PRE vergunning)
Christophe Focke (DG PRE vergunning)
Pieter Neels (DG PRE vergunning)
Walter Janssens (DG PRE vergunning)

Committee for Medicinal Products for 
Veterinary Use – CVMP

Bruno Urbain (DG PRE vergunning)
Frédéric Klein (DG PRE vergunning)

Committee for Orphan Medicinal 
Products – COMP

André Lhoir (DAG)

Committee on Herbal Medicinal 
Products – HMPC

Heidi Neef (DG PRE vergunning)
Wim Vervaet (DG PRE vergunning)

Paediatric Committee – PDCO Jacqueline Carleer (DG PRE vergunning)

CHMP/CVMP Working Parties
Joint CHMP/CVMP Quality Working Party – 
QWP   (Standing Working Party)

Katrien Van Landuyt (DG PRE vergunning)

Joint CVMP/CHMP ad hoc Working Group 
on the application of the 3Rs 
(Replacement, Reduction and Refi nement) 
in the development of medicinal products 
(Temporary working party)

Sonja Beken (DG PRE vergunning)

CHMP Working Parties
Biologics Working Party – BWP 
(Standing Working Party)

Alan Fauconnier (DG PRE vergunning)

Pharmacovigilance Working Party – PWP Jean-Michel Dogné (DG POST vergunning)

Safety Working Party – SWP 
(Standing Working Party)

Sonja Beken (DG PRE vergunning)
Karen De Smet (DG PRE vergunning)

Scientifi c Advice Working Party – 
SAWP (Standing Working Party)

Walter Janssens (DG PRE vergunning)

Similar Biological (Biosimilar) Medicinal 
Products Working Party – BMWP 
(Temporary Working Party)

Karen De Smet (DG PRE vergunning)

Vaccine Working Party – VWP 
(Temporary Working Party)

Karen De Smet (DG PRE vergunning)
Pieter Neels (DG PRE vergunning)

CVMP Working parties
Effi  cacy Working Party – EWP-V 
(Standing Working Party)

Sandy Vermout (DG PRE vergunning)

Pharmacovigilance Working Party – 
PhVWP-V (Standing Working Party)

Lionel Laurier (DG POST vergunning)

Working Group on Quality Review of 
documents – (human + veterinary) 
(Associated groups) (Standing Working Party)

Dries Minne (DG PRE vergunning)
Francoise Mosselmans (DG POST vergunning)

EMA and its Working groups
EudraCT Kristof Bonnarens (DG PRE vergunning)

Erik Everaert (DG PRE vergunning)
Pieter Vankeerberghen (Od)

EudraGMP Pieter Vankeerberghen (Od)

EudraLink Nicolas Leroy (Od)

Eudranet Nicolas Leroy (Od)

Od:  Ondersteunende diensten

DAG:  Diensten van de 
Administrateur-generaal
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EudraPharm Marie-Louise Bouffi  oux (DG POST vergunning)
Godefroid Wokala Libambu (Od)

EudraVigilance Margriet Gabriels (DG POST vergunning)
Nicolas Leroy (Od)

EudraVigilance Veterinary Frédéric Klein (DG POST vergunning)
Lionel Laurier (DG POST vergunning)
Nicolas Leroy (Od)

Eurs Pieter Vankeerberghen (Od)

GCP Inspectors Working Group Dominique Delforge (DG INSPECTIE)
Sarah T’Kindt (DG INSPECTIE)

GMP/GDP Inspectors Working Group Josiane Van der Elst (DG INSPECTIE)
Karin Froidbise (DG INSPECTIE)
Cathérine Planchon (DG INSPECTIE)
Wim Van Linden (DG INSPECTIE)

(Invented) Name Review Group – NRG 
(Associated groups) (Standing Working Party)

Vanessa Binamé (DG POST Vergunning)

Pharmacovigilance Inspectors Working 
Group – PhV IWG

Nele Matthĳ s (DG INSPECTIE)
Christophe Debruyne (DG INSPECTIE)

Process Analytical Technology Team – PAT 
Team

Catherine Planchon (DG INSPECTIE)
Wim Van Linden (DG INSPECTIE)

Task Force Resources in MRP-DCP – HMA/
EMA Transparency Group – Virtual Advertising 
Network

Alain Denis (DG INSPECTIE)

EU Telematics Controlled Terms – EUTCT Pieter Vankeerberghen (Od)

TIGes Pieter Vankeerberghen (Od)

Working Group on Quality Review of 
Documents (human + veterinary) 
(Associated groups)(Standing working party)

Dries Minne (DG PRE vergunning)
Françoise Mosselmans (DG POST vergunning)

HMPC Working party
Quality Drafting Group – DG Q (Temporary 
Working Party)

Heidi Neef (DG PRE vergunning)

PDCO Working party
Non-Clinical Working Group Jacqueline carleer (DG PRE vergunning)

HMA and its Working groups
HMA/EMA Training Project Team – Working 
Group implementation of the AMR Revised 
Action Plan

Greet Musch (DG PRE vergunning)

HMA Management Group – HMA-MG Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal
Els Geeraerts (DAG)

Clinical Trials Facilitation Group – CTFG Greet Musch (DG PRE vergunning)
Kristof Bonnarens (DG PRE vergunning)

Co-ordination Group for Mutual 
Recognition and Decentralised 
Procedures – Human – CMDh

Sophie Colyn (DG PRE vergunning)

Co-ordination Group for Mutual 
Recognition and Decentralised 
Procedures – Veterinary – CMDv

Valerie Van Merris (DG PRE vergunning)

EMACOLEX Steven Hippe (DAG)

Focus Group on Improvement of Veterinary 
Medicines Legislation

Greet Musch (DG PRE vergunning)

Heads of Medicines Agencies – HMA Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal

Homeopathic Medicinal Products Working 
Group – HMPWG

Marie-Anne Mouyart (DG PRE vergunning)

Telematics Support Group Magali Durieux (Od)
Pieter Vankeerberghen (Od)

Working Group of Communication 
Professionals – WGCP

Ann Eeckhout (DAG)

Working Group of Enforcement Offi  cers – 
WGEO

Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTIE)

Working Group of Quality Managers 
(WGQM)

Robert Delattin (DAG)
Josiane Van der Elst (DG INSPECTIE)

Council of Europe
Committee of Experts on the Classifi cation 
of Medicines as Regards their Supply – 
CD-P-PH/PHO

Marie-Louise Bouffi  oux (DG POST vergunning)
Eline Vanderbiest (DG POST vergunning)

European Committee on Blood 
Transfusion – CD-P-TS

Walter Bontez (DG POST vergunning)
Ludo Muylle (DG POST vergunning)

European Committee on Organ 
Transplantation – CD-P-TO

Ludo Muylle (DG POST vergunning)

European Committee on Pharmaceuticals 
and Pharmaceutical Care – CD-P-PH

Josiane Van der Elst (DG INSPECTIE)

Committee of Experts on minimising the public 
health risks posed by counterfeiting of medical 
products and related crimes – CD-P-PH/CMED

Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTIE)

Od:  Ondersteunende diensten

DAG:  Diensten van de 
Administrateur-generaal
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Committee of Experts on quality and safety 
standards in pharmaceutical practices and 
Pharmaceutical Care – CD-P-PH/PC

Tom Brusselmans (DG INSPECTIE)

European Pharmacopoeia Commission Katrien Van Landuyt (DG PRE vergunning)

Pompidou Group Dirk Mergan (DG INSPECTIE)
Bernard Vandenbosch (DG INSPECTIE)

Council of European Ministers
Horizontal Drugs Group – HDG Bernard Vandenbosch (DG INSPECTIE)

Working Party on Pharmaceuticals and 
Medical Devices

Els Geeraerts (DAG)

European Commission
Ad-hoc Group on Clinical Trials Greet Musch (DG PRE vergunning)

Central Management Committee – CMC Vanessa Binamé (DG POST vergunning)

Competent Authorities for Medical Devices 
(CAMD)

Vanessa Binamé (DG POST vergunning)

Drug Precursor Committee (Brussels) Dirk Mergan (DG INSPECTIE)

Electronic Labelling Working Group Frédérique Meulders (DG POST vergunning)

Eudamed Working Group Damien Lambot (DG POST vergunning)
Frédérique Meulders (DG POST vergunning)
Philippe Scohy (Od)

Eudranet Nicolas Leroy (Od)

Medical Devices Expert Group on Borderline 
and Classifi cation

Frédérique Meulders (DG POST vergunning)

Meeting of the Competent Authorities 
for blood and blood components

Ludo Muylle (DG POST vergunning)

Competent Authorities for 
TISSUES AND CELLS

Ludo Muylle (DG POST vergunning)
Josiane Van der Elst (DG INSPECTIE)

Medical Devices EXPERT Group – MDEG Frédérique Meulders (DG POST vergunning)

Notice to Applicants – NTA Sophie Colyn (DG PRE vergunning)
Anicet Ndayabandi (DG PRE vergunning)

Pharmaceutical Committee – human Els Geeraerts (DAG)
Wim Penninckx (DG PRE vergunning)

Pharmaceutical Committee – veterinary Els Geeraerts (DAG)
Greet Musch (DG PRE vergunning)

Process on Corporate Responsibility 
in the fi eld of Pharmaceuticals

Els Geeraerts (DAG)

Regulatory Committee on quality and safety 
of blood

Ludo Muylle (DG POST vergunning)

Regulatory Committee on Tissues and Cells Ludo Muylle (DG POST vergunning)

Standing Committee – human Els Geeraerts (DAG)
Greet Musch (DG PRE vergunning)

Standing Committee – veterinary Els Geeraerts (DAG)
Greet Musch (DG PRE vergunning)

Transparency Committee Els Geeraerts (DAG)

TSE/BSE Working Group Frédérique Meulders (DG POST vergunning)

Vigilance Working Group 
(Materiovigilance)

Damien Lambot (DG POST vergunning)
Sebastien Vanackere (DG POST vergunning)

Working Group on coding of tissues and cells Ludo Muylle (DG POST vergunning)

PIC/s
PIC/s Committee Karin Froidbise (DG INSPECTIE)

Josiane Van der Elst (DG INSPECTIE)

UNO
Commission on Narcotic Drugs – CND Bernard Vandenbosch (DG INSPECTIE)

International Narcotics Control Board – INCB Bernard Vandenbosch (DG INSPECTIE)

WHO
International Medical Products Anti-
Counterfeiting Taskforce (IMPACT)

Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTIE)
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Nationale vertegenwoordiging 
Commissies en overlegplatforms van het fagg in 2011

huishoudelijke reglement, de samenstelling, 
de vergaderkalender, dagordes en verslagen. 
Het uitwerken van dit project is een van de 
prioriteiten voor het jaar 2012. 

De fagg-vertegenwoordiging 
Om het takenpakket van het fagg optimaal 
uit te voeren, doet het agentschap een beroep 
op verschillende instanties: de fagg-com-
missies, de nationale overlegplatforms met 
andere overheidsdiensten, instellingen en 

stakeholders en de fagg-vertegenwoordigers 
in nationale en internationale commissies, 
comités en werkgroepen.

In het overzicht hieronder zijn de commissies 
en overlegplatformen met andere over-
heidsdiensten, instellingen en stakeholders 
verdeeld over de drie pijlers of DG’s van het 
Agentschap. Die opdeling is gebaseerd op het 
takenpakket; voor een aantal commissies en 
platformen gebeurt de coördinatie van alle 
activiteiten vanuit één pijler.

  Met het oog op het verhogen van de 
transparantie en het verschaff en van 
informatie aan het grote publiek, de 
farmaceutische industrie en instellingen die 
betrokken zijn bij de Volksgezondheid, werd 
in de loop van 2011 een werkgroep opgericht 
om te bepalen hoe en welke informatie over 
de werking van de verschillende commissies 
en comités binnen het fagg publiek gemaakt 
kon worden. Het gaat om informatie met 
betrekking tot het reglementaire kader en de 
missie van de verschillende instanties, het 

DG PRE vergunning DG POST vergunning DG INSPECTIE
Fagg-commissies

Commissie van Advies
Commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen 

voor menselĳ k gebruik
Commissie voor de erkenning van instellingen die 
de voorafgaande visums voor wetenschappelĳ ke 

manifestaties toekennen
Commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Commissie voor geneesmiddelen voor menselĳ k gebruik
Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselĳ k en diergeneeskundig gebruik

Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselĳ k gebruik
Erkenningscommissie apothekers klinische biologen

Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen
Farmacopeecommissie

Gemengde Commissie (humaan luik + veterinair luik)
Vestigingscommissie voor apotheken 

(voor dossiers in Frans + voor dossiers in Nederlands)
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Overlegplatformen met fagg-stakeholders
Algemene vergadering van 
het EBMPracticeNET vzw

Begeleidingscomité hemovigilantie – FOD Volksgezondheid
Clinical Trial Task Force (CTTF) 

met de Ethische comités
Overleg elektronisch voorschrift voor 

medische voeders
Overleg Medische hulpmiddelen

Overleg Menselĳ k lichaamsmateriaal
Overleg met APB en OPHACO

Overleg Ziekenhuisapothekers
Patiëntenplatform

Raad van Bestuur van het BCFI
Technisch Overleg Registratie – TOR 

HUM TOR – JOINT TOR – VET TOR, met pharma.be, FeBelGen en Bachi
Werkgroep Bloed met HGR

Nationale overlegplatformen met overheidsdiensten en instellingen
AMCRA Stuurgroep met FAVV en BABCOC

BAPCOC (met FOD Volksgezondheid)
Begeleidingscel voor het Protocol fagg-FAVV

Begeleidingscomité DGO met het RIZIV 
(ook met APB en OPHACO)

Begeleidingscomité RECIP-E (elektronisch voorschrĳ ven 
in de ambulante sector)

Begeleidingscomité van het netwerk van medisch-farmaceutische Comités – FOD Volksgezondheid, 
Algemene Directie van verzorgingsinstellingen

Beheerraad Mdeon
Belgisch adviesraad voor Bioveiligheid (ARB) – WIV

Comité voor Advies inzake Biociden (CAB) Comité voor Advies inzake Biociden (CAB)
Commissie animal by-products (CoABP) met FAVV

Deontologisch comité (met FOD Volksgezondheid – DG 
Dier-Plant-Voeding)

Fonds Zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen – Koning 
Boudewĳ nstichting

Interdepartementaal comité van experten inzake bloed, organen, cellen, weefsels en embryo’s 
(met FOD Volksgezondheid, KCE, RIZIV en WIV)

Interdepartementaal netwerk “Diensten van de 
informatiemaatschappĳ ” (met FOD Economie)

Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de 
Fraudebestrĳ ding in de economische sectoren – ICCF
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Interdepartementale coördinatiecel voor de controle van de 
voedselveiligheid (ICVV) – College van Procureurs-generaal

Inter DG drugs (met FOD Volksgezondheid en RIZIV)

Multidisciplinaire fraudebestrĳ dingscel voor de veiligheid van 
de voedselketen (MFVV) -CMSA – FAVV, FOD Economie, FOD 

Financiën en federale gerechtelĳ ke politie

Multidisciplinaire Hormonencel (MHDC) – FAVV, FOD Financiën 
en federale gerechtelĳ ke politie

Onbeschikbaarheid geneesmiddelen (met RIZIV)

Overleg Infl uenza (in samenwerking met externe partners)

Overleg inzake de campagne kaliumiodide-tabletten (met FOD 
Binnenlandse Zaken) (ad-hoc)

Overleg inzake grieppandemie – Belgisch Leger en WIV (ad-hoc)

Overlegplatform Interne Controle – Interne Audit

Overlegplatform met CODA Overlegplatform met CODA

Overlegplatform met e-Health

Overlegplatform met FANC

Overlegplatform met FAVV

Overlegplatform (fagg – SOE) met FAVV (NOE)

Overlegplatform met FAVV, FOD Volksgezondheid en Kabinet 
Volksgezondheid (veterinair)

Overlegplatform met FAVV, FOD Volksgezondheid en Kabinet 
Volksgezondheid (Diergeneeskunde)

Overleg met de FOD Economie

Overlegplatform met WIV

Overlegplatform van de Cel Precursoren met Douane, Federale 
Politie en Justitie (FEDLAND)

Overlegvergadering NVGV – Ophaco

Provinciaal Geneeskundige Commissies 
(met FOD Volksgezondheid)

Strategische cel/RIZIV

Stuurgroep inzake de authentieke bron geneesmiddelen 
(SAM) – RIZIV, BCFI, eHealth

Technische Raad voor implantaten – RIZIV

Technische Raad voor Radioisotopen (TRRI) – FANC, RIZIV

Therapeutisch Magistraal Formularium – TMF

VETCONSULT – FAVV, FOD Volksgezondheid, dierenarstenverenigingen, Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Arsia

Werkgroep bloed van de Hoge Gezondheidsraad
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Een aantal andere overlegplatformen zijn verankerd in de DAG of de Od.

Externe overlegvergaderingen verankerd in de DAG (nationaal)
Begeleidingscomité Recip-e met het RIZIV (ook met APB en OPHACO) RIZIV zie DG INSPECTIE

Beheerscomité eHealth FOD Volksgezondheid – eHealth

College OIP College OIP

Fonds Zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen Koning Boudewĳ nstichting zie DG PRE vergunning

Overlegplatform Interne Controle zie DG INSPECTIE

Raad van bestuur van het KCE KCE

Externe overlegvergaderingen verankerd in de Od (nationaal)
FED 20 OIP

Forum van B&Bc-directeurs FOD Budget

Netwerk Competentiebeheer en Ontwikkelcirkels FOD P&O

Netwerk Diversiteit FOD P&O

Netwerk Interne Controle FOD Budget

Netwerk OIP – P&O-directeurs FAVV

Netwerk Personeel en Welzĳ n FOD P&O

Netwerk Taxonomie FOD P&O

Netwerk van gecertifi eerden Selor

Netwerk van selectieverantwoordelĳ ken Selor

Werkgroep bĳ en – FAVV, FOD Volksgezondheid, 
verenigingen van bĳ enhouders, Dierengezondheidszorg 

Vlaanderen (DGZ) en Arsia

Werkgroep cellen, weefsels en organen van de Hoge Gezondheidsraad

Werkgroep Varroase – FAVV, FOD Volksgezondheid, 
dierenartsenverenigingen, Dierengezondheidszorg 

Vlaanderen (DGZ) en Arsia
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Legale context van het fagg

Regelgeving die de organisatie, werking en 
activiteiten van het fagg bepaalt: 
zie www.fagg.be.

Nieuwe regelgevende elementen: 
wetten, Koninklijke Besluiten (KB), 
Ministeriële Besluiten (MB) en 
omzendbrieven gepubliceerd in 2011.

Wetten gepubliceerd in 2011
In 2011 zijn geen nieuwe wetten gerelateerd 
aan de organisatie, werking en activiteiten van 
het fagg gepubliceerd.

Koninklijke Besluiten 
gepubliceerd in 2011
KB 7 november 2011 tot vaststelling 
van de voorwaarden waaraan de banken 
voor menselijk lichaamsmateriaal en de 
intermediaire structuren moeten voldoen bij 
het verkrijgen en bewaren van navelstreng-
bloed.

Ministeriële Besluiten 
gepubliceerd in 2011
MB van 2 december 2011 betreff ende de 
erkenning van instellingen en centra voor de 
afneming, de bereiding, de bewaring en de 
distributie van bloed en labiele bloedderivaten 
van menselijke oorsprong.

MB van 14 januari 2011 betreff ende de 
erkenning van instellingen voor de afneming, 
de bereiding, de bewaring en de distributie 
van bloed en labiele bloedderivaten van 
menselijke oorsprong.

Omzendbrieven in 2011
16-12-2011: omzendbrief 583 – Aan de 
opdrachtgevers en aanvragers van klinische 
proeven. Betaling voor de aanvragen van 
klinische proeven.

27-10-2011: omzendbrief 581 + declaratie – 
Ter attentie van de houders van een 
vergunning verleend in het kader van het 
Koninklijk Besluit van 30.06.2004 tot 
bepaling van uitvoeringsmaatregelen van 
de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten 
op de menselijke persoon voor wat betreft 
klinische proeven met geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik. Wijziging van het 
declaratiesysteem voor geneesmiddelen voor 
onderzoek.

07-10-2011: omzendbrief 582 – Ter attentie 
van de directeurs van bloedinstellingen. 
Controle van de dossiers tot staving van 
uitgaven voor de uitvoering van NAT-tests.

08-07-2011: omzendbrief 532 bis – 
Geactualiseerde versie van omzendbrief nr. 
532 van 17 december 2008 – Aan de houders 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen of registratie van geneesmiddelen 
voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. 
Risicobeheerplan – Goedkeuring door de 
nationale overheden van de «bijkomende 
risicobeperkende activiteiten – additional 
RMA».

08-03-2011: omzendbrief 578 – Aan de 
offi  cina-apothekers en aan de ziekenhuisapo-
thekers. Het voorhanden zijn van de vereiste 
hoeveelheden jodium in de voor het publiek 
geopende apotheek en in de ziekenhuisapo-
theek.

15-02-2011: omzendbrief 577 + formulier – 
Aan de houders van een VHB of registratie 
van geneesmiddelen. Wettelijke plichten en 
praktische bepalingen inzake informatie over 
het al dan niet beschikbaar zijn van vergunde 
geneesmiddelen.

21-01-2011:omzendbrief 574 – Aan de 
fabrikanten van medische hulpmiddelen en 
aan de verdelers van medische hulpmiddelen. 
Herindeling van volledige gewrichtsprothesen.
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Contact 
Enkele nuttige gegevens

Federaal agentschap voor geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten – fagg
Eurostation II
Victor Hortaplein 40/40
1060 Brussel
Algemeen telefoonnummer: +32 2 524 80 00 
(Permanentie van 8.00 tot 18.00 uur)
Algemeen faxnummer: +32 2 524 80 01
welcome@fagg-afmps.be
www.fagg.be
EORI-nummer BE0884579424

Secretariaat van de Administrateur-
generaal, Xavier De Cuyper
tel. +32 2 524 80 05
fax +32 2 524 80 03
management@fagg-afmps.be

Afdeling Communicatie
comm@fagg-afmps.be
Ann Eeckhout, woordvoerder 
van het fagg en verantwoordelijke 
van de Afdeling Communicatie
tel. +32 2 524 80 12
gsm +32 495 23 71 69

Webmaster
webmaster@fagg-afmps.be

Juridische Afdeling
ius@fagg-afmps.be

Afdeling Geneesmiddelen voor 
Diergeneeskundig Gebruik
infovet@fagg-afmps.be

Bewaking van de geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik
vig@fagg-afmps.be

Callcenter Registration – VHB, 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
tel. +32 2 524 80 04
registration@fagg-afmps.be

Informatie over geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten
info.medicines@fagg-afmps.be

Inspectie en controle – Algemeen
inspection@fagg-afmps.be

Inspectie en controle – 
Afdeling Afl evering (Apotheken)
pharmacy@fagg-afmps.be

Inspectie en controle – Afdeling Industrie
industry@fagg-afmps.be

Medische hulpmiddelen
meddev@fagg-afmps.be

Menselijk lichaamsmateriaal (MLM)
mch-mlm@fagg-afmps.be

Onderzoek en ontwikkeling – R&D
ct.rd@fagg-afmps.be

Precursoren
drugprecursor@fagg-afmps.be

Wetenschappelijk-technisch advies – WTA
sta@fagg-afmps.be

Uitgave en verspreiding
Federaal agentschap voor geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten – fagg
Eurostation II
Afdeling Communicatie
Victor Hortaplein 40/40
1060 Brussel
tel. +32 2 524 80 12
fax +32 2 524 80 03
comm@fagg-afmps.be
www.fagg.be

Verantwoordelijke uitgever
Xavier De Cuyper, 
Administrateur-generaal van het fagg

Coördinatie
Afdeling Communicatie van het fagg
comm@fagg-afmps.be

Grafi sch ontwerp en opmaak
De Visu Digital Document Design 
Avenue Eugène Demolderlaan 24
1030 Brussel
tel. +32 2 240 63 32
fax +32 2 216 68 07
www.devisu.com

Fotografi e
fagg

Vertaling
Afdeling Vertaling van het fagg 
(Nederlands, Frans)
De Visu Digital Document Design 
(Engels)

Colofon
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ADR Adverse Drug Reaction – 
Bĳ werkingen van geneesmiddelen

AMCRA Antimicrobial Consumption 
and Resistance in Animals – 
Antibioticagebruik en -resistentie 
bĳ  dieren

APB Algemene Pharmaceutische Bond

API Active Pharmaceutical Ingredient

ASMF Active Substance Master File – 
Dossier dat enkel handelt over het 
actieve bestanddeel. Dit bestaat 
uit een “open part” en een “closed 
part”. Het “open part” kan deel 
uitmaken van een VHB-aanvraag of 
een wĳ ziging ervan.

ASR Annual Safety Report – Jaarlĳ ks 
veiligheidsverslag

ATMP Advanced Therapy Medicinal 
Product – Geneesmiddel voor 
geavanceerde therapie

Bachi De Belgische koepelorganisatie 
van de industrie van 
voorschriftvrĳ e medicĳ nen en 
gezondheidsproducten

BCFI Belgisch Centrum voor 
Farmacotherapeutische Informatie, 
vzw

BEMA Benchmarking of European 
Medicines Agencies – 
Benchmarking Europese 
geneesmiddelenautoriteiten

BI Bloedtransfusie-instelling

BNP Boviene neonatale 
pancytopenie – Neonatale 
kalveren met onverklaarbare 
bloedstollingstoornissen

CTA Clinical Trial Application – Dossier 
aangaande een klinische proef

CTFG Clinical Trial Facilitation Group

CU Compassionate Use – Schrĳ nende 
gevallen, bestemd voor 
geneesmiddelen zonder VHB

CVMP Committee for Medicinal Products 
for Veterinary Use

DAG Diensten van de 
Administrateur-generaal

DCP Decentralised procedure – 
Decentrale procedure tot het 
verkrĳ gen van een VHB

DG Directoraat-generaal

DHPC Direct Healthcare Professional 
Communication – Schrĳ ven dat naar 
de gezondheidszorgbeoefenaars 
wordt gezonden door de 
farmaceutische fi rma’s, om hen te 
informeren over mogelĳ ke risico’s.

DMS Documentmanagementsysteem

DSUR Development Safety Update Report

EC Ethisch comité

EDQM European Directorate for the Quality 
of Medicines & HealthCare – 
Europees bureau (Raad van 
Europa) voor de beoordeling van de 
kwaliteit van geneesmiddelen en 
gezondheidszorg

EMA European Medicines Agency – 
Europees Geneesmiddelenbureau

EUDAMED European Database on Medical 
Devices – Europese databank voor 
medische hulpmiddelen

Lĳ st met een aantal defi nities 
en gebruikte afkortingen

BRAS Belgian Regulatory Aff airs Society

CA Competent authority – Bevoegde 
autoriteit

CAF Common Assessment Framework – 
Het CAF is een gemeenschappelĳ k 
(common) Europees kwaliteitskader 
(framework) dat in de gehele 
publieke sector kan toegepast 
worden als een instrument om een 
organisatorische zelfevaluatie (self 
assessment) uit te voeren.

CAT Committee for Advanced Therapies

CHMP Committee for Medicinal Products 
for Human Use

CMD Certifi cate for Medical Device – 
Exportcertifi caat voor medische 
hulpmiddelen

CMDh Co-ordination Group for Mutual 
Recognition and Decentralised 
Procedures – Human

CMDv Co-ordination Group for Mutual 
Recognition and Decentralised 
Procedures – Veterinary

CKG Commissie voor 
kruidengeneesmiddelen voor 
menselĳ k gebruik

CODA Centrum voor Onderzoek in 
Diergeneeskunde en Agrochemie

COI Confl ict of 
Interest – Belangenconfl ict

COMP Committee for Orphan Medicinal 
Products – Comité voor 
weesgeneesmiddelen

CP Centralised Procedure – Centrale 
procedure tot het verkrĳ gen van 
een VHB

Eudra-
Vigilance

Centrale databank van het EMA 
met rapporten over bĳ werkingen 
van geneesmiddelen voor 
menselĳ k en diergeneeskundig 
gebruik vergund binnen de EU, 
afkomstig van Europese nationale 
geneesmiddelenautoriteiten en van 
farmaceutische bedrĳ ven

fagg Federaal agentschap 
voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten

FANC Federaal agentschap voor nucleaire 
controle

FAVV Federaal Agentschap voor de 
veiligheid van de voedselketen

FeBelGen Koepelorganisatie van de generieke 
geneesmiddelensector in België

FOD Federale Overheidsdienst

Formaat 
E2B

Een nieuwe procedure voor 
elektronische overmaking voor 
de specifi eke modules van 
EudraVigilance

GCP Good Clinical Practices – 
Goede klinische praktĳ ken

GDP Good Distribution Practices – 
Goede distributiepraktĳ ken

GMP Good Manufacturing Practices – 
Goede fabricagepraktĳ ken

GNA Grounds for Non Acceptance – 
Grote bezwaren

HCG Commissie voor homeopathische 
geneesmiddelen voor menselĳ k en 
diergeneeskundig gebruik

HCV Hepatitis C virus

HE Hospital exemption – 
Ziekenhuisuitzondering

HGR Hoge Gezondheidsraad

HIV Human immunodefi ciency virus – 
Menselĳ k immuundefi ciëntievirus

HMA Heads of Medicines Agencies – 
Netwerk van de Europese 
geneesmiddelenautoriteiten

HMM Homeopathic Manufacturing 
Methods – Homeopathische 
bereidingswĳ zen

HMPC Committee on Herbal Medicinal 
Products – Comité voor 
kruidengeneesmiddelen

HMPWG Homeopathic Medicinal Products 
Working Group – Werkgroep voor 
homeopathische geneesmiddelen

HTA Health Technology Assessment

IMP Investigational Medicinal Product – 
Een geneesmiddel voor onderzoek

JAP Joint Audit Programme

KCE Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg

KM Knowledge 
Management – Kennisbeheer

KPI Key Performance Indicator – 
Kritieke prestatie-indicator

MA Marketing Authorisation – VHB

MAH Marketing Authorisation Holder – 
Houder van een VHB

PIP Poly Implant Prothese

PSUR Periodic Safety Update 
Reports – Periodiek geactualiseerd 
veiligheidsverslag

R&D Research & Development – 
Onderzoek en ontwikkeling

RIZIV Rĳ ksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering

RMP Risicomanagementplan

RMS Reference Member 
State – Referentielidstaat

RQ Vĳ fjaarlĳ kse hernieuwing

SAWP Scientifi c Advice Working Party

SKP Samenvatting van de kenmerken 
van het product

SOE Afdeling Speciale 
Onderzoekseenheid

SOP Standard Operating Procedure – 
Een reeks instructies die in volgorde 
moeten worden uitgevoerd

SUSAR Suspected Unexpected Serious 
Adverse Reaction – Verdachte 
onverwachte ernstige bĳ werking

SWOT Strengths, Weaknesses, 
Opportunities & 
Threats – Sterkte-zwakteanalyse

SWP Safety Working Party

TMF Therapeutisch Magistraal 
Formularium

MeSeA Medicines e-Submission 
and e-Approval system – 
Elektronisch systeem voor 
indiening en goedkeuring van 
geneesmiddelendossiers

MFK Medisch Farmaceutische 
Kwaliteitszorg, vzw

MIDMA Middle management

MLM Menselĳ k lichaamsmateriaal

MNP Medical Need Program – Medisch 
noodprogramma

MRL Maximale residu limiet

MRP Mutual Recognition Procedure – 
Wederzĳ dse erkenningspocedure 
tot het verkrĳ gen van een VHB

NAT Nucleic Acid Amplifi cation 
Test – Bloedtest

NP National Procedure – Nationale 
procedure tot het verkrĳ gen van 
een VHB

Od Ondersteunende diensten

OPHACO Vereniging der Coöperatieve 
Apotheken van België

PAC Post Approval Commitment

PAR Public Assessment Report – 
Openbaar beoordelingsrapport

PDCO Paediatric Committee

PEN Pre Export Notifi cation

PhV Pharmacovigilance – 
Geneesmiddelenbewaking

PhVWP Pharmacovigilance Working Party

UMN Unmet Medical Need – Snellere 
toegang voor terugbetaling 
van moleculen waarvan de 
vergunningsprocedure lopende is 
in functie van het therapeutisch 
belang, mogelĳ kheid tot toegang 
voor een terugbetaling “buiten 
indicatie”

Variaties 
IA

Type IA-variaties zĳ n wĳ zigingen 
aan een VHB die slechts minimaal 
eff ect of überhaupt geen eff ect 
hebben op de kwaliteit, veiligheid 
of werkzaamheid van het 
geneesmiddel

Variaties 
IB

Type IB-variaties zĳ n alle 
wĳ zigingen aan een VHB die niet als 
type IA-variatie, type II variatie of 
als line-extension zĳ n gedefi nieerd, 
en die geen signifi cant eff ect 
kunnen hebben op de kwaliteit, 
veiligheid of werkzaamheid van het 
geneesmiddel

VHB Vergunning voor het in de handel 
brengen

VHP Voluntary Harmonisation 
Procedure – Vrĳ willige 
harmonisatieprocedure

WIV Wetenschappelĳ k Instituut voor de 
Volksgezondheid

WTA Wetenschappelĳ k-Technisch Advies
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MFK Medisch Farmaceutische 
Kwaliteitszorg, vzw

MIDMA Middle management

MLM Menselĳ k lichaamsmateriaal

MNP Medical Need Program – Medisch 
noodprogramma

MRL Maximale residu limiet

MRP Mutual Recognition Procedure – 
Wederzĳ dse erkenningspocedure 
tot het verkrĳ gen van een VHB

NAT Nucleic Acid Amplifi cation 
Test – Bloedtest

NP National Procedure – Nationale 
procedure tot het verkrĳ gen van 
een VHB

Od Ondersteunende diensten

OPHACO Vereniging der Coöperatieve 
Apotheken van België

PAC Post Approval Commitment

PAR Public Assessment Report – 
Openbaar beoordelingsrapport

PDCO Paediatric Committee

PEN Pre Export Notifi cation

PhV Pharmacovigilance – 
Geneesmiddelenbewaking

PhVWP Pharmacovigilance Working Party

UMN Unmet Medical Need – Snellere 
toegang voor terugbetaling 
van moleculen waarvan de 
vergunningsprocedure lopende is 
in functie van het therapeutisch 
belang, mogelĳ kheid tot toegang 
voor een terugbetaling “buiten 
indicatie”

Variaties 
IA

Type IA-variaties zĳ n wĳ zigingen 
aan een VHB die slechts minimaal 
eff ect of überhaupt geen eff ect 
hebben op de kwaliteit, veiligheid 
of werkzaamheid van het 
geneesmiddel

Variaties 
IB

Type IB-variaties zĳ n alle 
wĳ zigingen aan een VHB die niet als 
type IA-variatie, type II variatie of 
als line-extension zĳ n gedefi nieerd, 
en die geen signifi cant eff ect 
kunnen hebben op de kwaliteit, 
veiligheid of werkzaamheid van het 
geneesmiddel

VHB Vergunning voor het in de handel 
brengen

VHP Voluntary Harmonisation 
Procedure – Vrĳ willige 
harmonisatieprocedure

WIV Wetenschappelĳ k Instituut voor de 
Volksgezondheid

WTA Wetenschappelĳ k-Technisch Advies
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Dit jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

De elektronische versie van dit jaarverslag 2011 is beschikbaar 
op de internetsite van het fagg (www.fagg.be).
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