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II  
variaties

Type II-variaties zijn wijzigingen aan een VHB die 
geen uitbreiding (line extension) inhouden maar wel 
een significant effect kunnen hebben op de kwaliteit, 
veiligheid of doeltreffendheid van het geneesmiddel

IA 
variaties

Type IA-variaties zijn wijzigingen aan een VHB die 
slechts minimaal effect of überhaupt geen effect 
hebben op de kwaliteit, veiligheid of doeltreffendheid 
van het geneesmiddel.

IB 
variaties

Type IB-variaties zijn alle wijzigingen aan een 
VHB die niet als type IA-variatie, type II variatie 
of als line-extension zijn gedefinieerd, en die geen 
significant effect kunnen hebben op de kwaliteit, 
veiligheid of doeltreffendheid van het geneesmiddel.

A/H1N1v Een nieuw menselijk virus met een gemengde 
genetische oorsprong, deels afkomstig van 
varkensgriepvirussen, deels van vogelgriepvirussen, 
en deels van menselijke griepvirussen. Dit virus werd 
eind maart 2009 vastgesteld in Mexico.

ADVAC Advanced Course of Vaccinology

AI Avian Influenza - Vogelgriep

APB Algemene Pharmaceutische Bond

API Active Pharmaceutical Ingredient

ASMF Active Substance Master File - Dossier dat enkel 
handelt over het actief bestanddeel. Dit bestaat uit 
een “open part” en een “closed part”. Het “open 
part” kan deel uitmaken van een VHB-aanvraag of 
een wijziging ervan.

BAPCOC Belgian Antibiotic Policy Coordinating Committee

BCFI Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische 
Informatie, vzw

BCGH Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking 
voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik, binnen 
het FAGG

BE Bioequivalentie

BELVET-
SAC

Belgian Veterinary Surveillance of Antimicrobial 
Consumption - Consortium dat een surveillance heeft 
opgezet om de nationale consumptie van antibiotica 
bij dieren te registreren

BRAS Belgian Regulatroy Affairs Society

BT Blue Tongue – Blauwtong, virusziekte die 
voornamelijk voorkomt bij schapen

CDR Centrales de Distribution Regionales – Regionale 
distributiecentrales

CMD Certificate for Medical Device – Exportcertificaat voor 
medische hulpmiddelen

CODA Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en 
Agrochemie

COI Conflict of Interest - Belangenconflicten

CORAP Co-rapporteur

CP Centralised Procedure – Centrale procedure tot het 
verkrijgen van een VHB
Bijv. CP II ANA – Analytische variatie type II
 CP II CLIN – Klinische variatie type II
 CP FUM – Follow-up Measures
 CP NEW – Nieuwe vergunning
 CP RQ – Révision quinquennale, vijfjaarlijkse 

hernieuwing
 CP X – Line extension, uitbreiding van een 

bestaand gamma

CT Clinical Trial – Klinische studie

CTA Clinical Trial Application– Dossier tot het verkrijgen 
van een vergunning voor een klinische studie

CU Compassionate Use – Schrijnende gevallen, bestemd 
voor geneesmiddelen zonder VHB

DCP Decentralised Procedure – Gedecentraliseerde 
procedure tot het verkrijgen van een VHB

DHPC Direct Healthcare Professional Communication - 
Schrijven dat naar de gezondheidszorgbeoefenaars 
wordt gezonden door de  
farmaceutische firma’s, om hen te informeren over 
mogelijke risico’s

DPM Direction de la pharmacie et du médicament – 
Directie farmacie en geneesmiddelen

DRC Democratische Republiek Congo

eHealth Beveiligd platform voor elektronische 
gegevensuitwisseling binnen de gezondheidssector

EDQM European Directorate for the Quality of Medicines 
& HealthCare –Europees bureau (Raad van 
Europa) voor de beoordeling van de kwaliteit van 
geneesmiddelen en gezondheidszorg

Eudralex Verzameling van documenten met de Europese 
regelgeving inzake geneesmiddelen

EudraVi-
gilance

Centrale databank van het EMA met rapporten over 
bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk 
en diergeneeskundig gebruik vergund binnen 
de EU, afkomstig van Europese NCA’s en van 
farmaceutische bedrijven

FAMHP Federal Agency of Medicines and Health Products 
- FAGG

FANC Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Farmaka Vereniging met als doel om, via studiewerk en 
projecten, bij te dragen tot het rationeel gebruik van 
geneesmiddelen en gezondheidszorgvoorzieningen, 
en om deze kennis ten dienste te stellen van de 
gezondheidszorgbeoefenaars, de consumenten en de 
overheden, vzw

FAVV Federaal Agentschap voor de veiligheid van de 
voedselketen

FDA American Food and Drug Administration

Fedict Federale Overheidsdienst Informatie- en 
Communicatietechnologie

FMD Foot-and-mouth disease – Mond- en klauwzeer, 
virusziekte bij vee.

G10 groepering van industriële landen die een 
overeenkomst hebben afgesloten om elkaar, en onder 
bijzondere omstandigheden ook andere landen, 
leningen te verstrekken indien de middelen die het 
IMF (Internationaal Monetair Fonds) hiervoor ter 
beschikking heeft ontoereikend worden geacht.

HGR Hoge Gezondheidsraad

HMM Homeopathic Manufacturing Methods – 
Homeopathische bereidingswijzen

IABG International Association of Biomedical Geronthology

IMP Investigational Medicinal Product – Geneesmiddel 
voor onderzoek

KCE Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Mdeon Mdeon is het gemeenschappelijk deontologisch 
platform dat is opgericht door verenigingen van 
artsen, apothekers, dierenartsen, verpleegkundigen, 
farmaceutische industrie en industrie van medische 
hulpmiddelen, vzw

MeSeA Medicines electronic Submission and electronic 
Approval – Elektronisch systeem voor indiening en 
goedkeuring van geneesmiddelendossiers

MFK Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg, vzw - 
Vereniging, opgericht in 1998 door APB met als doel: 
de valorisatie van het magistrale voorschrift

MHRA Medicines and Healthcare Products Regulatory 
Agency – Geneesmiddelenautoriteit van  
Groot-Brittannië

MRP Mutual Recognition Procedure – Wederzijdse 
erkenningsprocedure tot het verkrijgen van een VHB

NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest

NCA Nationale geneesmiddelenautoriteit

NOE Nationale OpsporingsEenheid van het FAVV

NP Nationale procedure tot het verkrijgen van een VHB

OPHACO Vereniging der Coöperatieve apotheken van België

PIC(/s) Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) and the 
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
(PIC/S) – Internationaal samenwerkingsverband voor 
het uitvoeren van farmaceutische inspecties

PK Pharmacokinetics - Farmacokinetiek

RAP Rapporteur

RASH Regulatory Affairs Society for Homeopathics - 
Vereniging van homeopathische bedrijven

Referral Arbitrageprocedure voor VHB-dossiers

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

RQ Renouvellement quinquennal – Vijfjaarlijkse 
hernieuwing

SKP Samenvatting van de kenmerken van het product

STA Scientific and Technical Advice – Wetenschappelijk-
Technisch Advies, WTA

TADAM Traitement assisté par diacetylmorphine – Pilootpro-
ject voor de studie van gecontroleerd gebruik van 
injecteerbare heroïne

TMF Therapeutisch Magistraal Formularium

TOPRA The Organisation for Professionals in Regulatory 
Affairs

Unmet 
Need - 
Unmet 
Medical 
Need

Snellere toegang voor terugbetaling van moleculen 
waarvan de vergunningprocedure lopende is in 
functie van hun therapeutisch belang, mogelijkheid 
tot toegang voor een terugbetaling “buiten indicatie”

VHB Vergunning voor het in de handel brengen

VHP Voluntary Harmonisation Procedure – Proces 
voorafgaand aan de eigenlijke indiening van een 
dossier dat opdrachtgevers de garantie biedt van 
een gemeenschappelijke en geharmoniseerde 
beoordeling van hun dossiers voor multinationale 
proeven door de betrokken lidstaten

WGO Wereldgezondheidsorganisatie – WHO, World Health 
Organisation

WIV Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

WTA Wetenschappelijk-Technisch Advies

LIJST MET EEN AANTAL DEFINITIES EN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
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Beste lezer,

Op 1 juli 2010 nam België het Belgische voorzitterschap 
van de Raad van de Europese Unie op zich. Een hele 
verantwoordelijkheid die we met succes hebben volbracht. 
Gedurende zes maanden heeft het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten erop toegezien dat er 
vooruitgang werd geboekt op het gebied van geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten. 

Graag wil ik in het voorwoord van “Het FAGG treedt buiten zijn 
Belgische grenzen. Jaarverslag 2010” de uitzonderlijke prestatie van 
het Agentschap beklemtonen tijdens het Belgische voorzitterschap 
van de Raad van de Europese Unie. Maar liefst twintig informele 
vakvergaderingen werden minutieus voorbereid en vlekkeloos 
georganiseerd. Proficiat aan het hele Agentschap hiervoor! 
Ook de Ministeriële Conferentie “Innovation and Solidarity in 
Pharmaceuticals” was met 250 aanwezigen en een actieve deelname 
tijdens de panelgesprekken een schot in de roos. 

Die ministeriële conferentie lag me trouwens na aan het hart. Ze 
bracht immers voor de eerste maal de Europese instanties samen 
bevoegd voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel 
brengen van geneesmiddelen en de Europese instanties bevoegd 
voor het bepalen van prijs en terugbetaling van geneesmiddelen. 
Onze ambitie was om de synergie tussen die bevoegdheidsdomeinen 
te bepalen om zo de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren. Die 
conclusies werden unaniem aangenomen en bevatten een akkoord 
over bepaalde pistes om de onbeantwoorde noden van patiënten 
te verbeteren. Voor het thema toegang tot geneesmiddelen in 
Europa identificeerde de stuurgroep al vijf projecten die tegen 
eind 2012 moeten gefinaliseerd worden. Het gaat hier bijvoorbeeld 
om het faciliteren van de bevoorrading in kleine markten, het 
uitwerken van een mechanisme van gecoördineerde toegang 

tot weesgeneesmiddelen, en de markttoegang voor biosimilaire 
geneesmiddelen. 

Ik wil ook het bekomen van het politiek akkoord in eerste lezing 
van de richtlijn ter voorkoming van vervalste geneesmiddelen in de 
verf zetten. Dit konden we realiseren in goede samenwerking met de 
FOD Buitenlandse zaken. 
U leest hier dan ook een tevreden voogdijminister van het FAGG.

Mijn oprechte dank gaat uit naar alle medewerkers van het 
Agentschap en moedig ze verder aan om hun taak van bescherming 
van de Volksgezondheid met eenzelfde professionalisme en 
dynamisme voort te zetten. 

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

november 2011
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Beste lezer,

Het FAGG werd in 2010 drie jaar. Kers op de verjaardagstaart 
was ongetwijfeld de knappe organisatie van twintig informele 
vakvergaderingen tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad 
van de Europese Unie. U leest er alles over in dit jaarverslag. 
Na drie jaar zijn we nog niet volgroeid, maar hebben wel al de 
eerste groeipijnen achter de rug. Zo heeft de Centrale Werkgroep – 
opgericht in 2007 – op een duurzame manier de fundamenten van 
onze organisatie voltooid. Om efficiënt de volgende stap in onze 
ontwikkeling te zetten, hebben we beslist om de Centrale Werkgroep 
te integreren in het Uitgebreid Directiecomité. Het exponent 
van verdere efficiëntie wordt echter de installatie van het Middle 
Management in 2011. 

Ondanks een Federale Regering in lopende zaken, heeft ons 
Agentschap er toch alles aan gedaan om haar dienstverlening 
optimaal te blijven vervullen: naar de gezondheidssector, 
leveranciers, overheden, maar vooral naar onze patiënten. Een 
bijzonder initiatief op dat vlak was de lancering van de nieuwe 
website waar elke burger in een duidelijk en overzichtelijk 
formaat geneesmiddelenbijsluiters kan downloaden. Iets wat heel 
wat landgenoten gewaardeerd hebben: in januari 2010 lokte de 
internetsite van ons Agentschap ruim 420.000 bezoekers, en dat 
tegenover een maandelijks gemiddelde van 56.000 bezoekers in 
2009. Een spontaan initiatief van ons Agentschap waar we terecht 
fier op mogen zijn.

Een belangrijke focus blijft onze strijd tegen de 
namaakgeneesmiddelen. Want laat er geen twijfel over bestaan: enkel 
met een gecoördineerde aanpak kunnen we namaakgeneesmiddelen 
en andere illegale geneesmiddelen efficiënt bestrijden. De Belgische 
aanpak is een mooi voorbeeld van een coherente aanpak tussen 
douane, politie, justitie en ons Agentschap. Een methode die zijn 
vruchten heeft afgeworpen maar waarvoor een soortgelijke aanpak 

vereist is op Europees, zelfs wereldniveau. De titel van het jaarverslag 
“Het FAGG treedt buiten zijn Belgische grenzen. Jaarverslag 2010” is 
dan ook niet toevallig. Gezondheid gaat iedereen aan! 

Voor 2011 noteren we al onze tweede mediacampagne “een 
geneesmiddel is geen snoepje” om het publiek verder te 
sensibiliseren en ook de installatie binnen het FAGG van een streng 
kwaliteitssysteem conform de Europese audits. 

Tot slot, een oprecht woord van dank aan alle medewerkers van 
het Agentschap en onze partners. Laten we in de toekomst met 
eenzelfde professionalisme en gedrevenheid onze bevoegdheden 
verder uitoefenen. 
Ik wil iedereen hiervoor dan ook hartelijk bedanken.

Xavier De Cuyper
Administrateur-generaal van het FAGG

november 2011 7
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Missie, rol en waarden
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 doeltreffendheid:

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

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

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

•	 van alle operaties met bloed, cellen en 
weefsels, die eveneens gedefinieerd 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 doeltreffendheid 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
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op 1 juli 2010 nam België het Belgische 

voorzitterschap van de Raad van de Europese 

Unie (EU) op zich. Gedurende een periode 

van zes maanden heeft ons Agentschap 

erop toegezien dat er vooruitgang geboekt 

werd op het gebied van geneesmiddelen en 

gezondheidsproducten. Hiervoor hebben we 

verschillende meetings gepland op zowel 

strategisch en regelgevend, als technisch en 

wetenschappelijk vlak. 

Op het “farmaceutische terrein” werden door Spanje, België en 
Hongarije (het eerste officiële trio-voorzitterschap) de volgende 
prioritaire werkdomeinen vastgelegd:
•	 veiligheid en kwaliteit;
•	 antimicrobiële resistentie - rationeel gebruik van antibiotica;
•	 farmacovigilantie;
•	 strijd tegen vervalsing van geneesmiddelen;
•	 samenwerking op het vlak van toegang tot geneesmiddelen.

Wat het laatstgenoemde onderwerp betreft, werd in 
samenwerking met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid een 
ministeriële conferentie aangaande innovatie en solidariteit 

georganiseerd. Die conferentie kreeg eveneens de steun van de 
Europese Commissie (EC).

De onderwerpen farmacovigilantie en strijd tegen 
namaakgeneesmiddelen maakten deel uit van het Pharmaceuticals 
Pack, of het geheel van drie regelgevende initiatieven die 
eind 2008 door de EC bij de Raad en het Europees Parlement 
ingediend werden.

ons Agentschap heeft verder zo’n 834 deelnemers bijeengebracht uit 
diverse erkende instanties in twintig informele vakvergaderingen:

•	 Europese	Commissie	(EC);
•	 Raad	van	Europa;
•	 European	Medicines	Agency	(EMA);
•	 Heads	of	Medicines	Agencies	(HMA);
•	 bevoegde	overheden	van	elke	lidstaat;
•	 lidstaten	van	de	Europese	Economische	Ruimte	(EER);
•	 derde	landen	zoals	Zwitserland	en	Canada;
•	 wereldgezondheidsorganisatie	(WGO);

De	organisatie	van	de	Clinical	Trials	Facilitation	Group	(CTFG)	en	de	
Pharmacovigilance	Inspector’s	Working	Group	(PhVWP)	waren	een	
specifiek	initiatief	van	het	FAGG.	Voor	alle	informele	vergaderingen	
leverde	ons	Agentschap	kwaliteitsvolle	agenda’s,	gecoördineerd	en	
afgestemd	tussen	de	verschillende	groepen.	Hieronder	een	terugblik	
op	twintig	vruchtbare,	informele	vergaderingen.	Een	meer	
gedetailleerde	balans	is	terug	te	vinden	op	de	FAGG-website.
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Balans van de officiële agenda 
van de Raad van de Europese Unie

1. Ministeriële conferentie “Innovation and Solidarity
 in Pharmaceuticals” 
 Brussel, 23-24 september 2010

Deze	ministeriële	conferentie	bracht	voor	de	eerste	maal	de	Europese	
instanties	samen	bevoegd	voor	het	verlenen	van	vergunningen	voor	
het	in	de	handel	brengen	van	geneesmiddelen	(VHB)	en	de	Europese	
instanties	bevoegd	voor	het	bepalen	van	prijs	en	terugbetaling	van	
geneesmiddelen.	Doel	was	om	de	mogelijke	synergie	tussen	deze	
bevoegdheidsdomeinen	te	bepalen	en	zo	de	toegang	tot	
geneesmiddelen	te	verbeteren.		

Na	het	traditionele	uitgebreid	Europees	overleg	in	de	werkgroep	
werden	op	7	december	2010	de	voorstellen	tot	conclusies	die	onze	
minister	uit	de	conferentie	trok,	unaniem	aangenomen.	Die	
conclusies	bevatten	een	akkoord	over	bepaalde	pistes	om	de	
onbeantwoorde	noden	van	patiënten	te	verbeteren,	zoals:	

•	 Versterken	van	de	coördinatie	en	bepalen	van	prioriteiten	bij	
de	besteding	van	middelen	in	onderzoek	naar	nieuwe	
geneesmiddelen.	

•	 Uitwisselen	van	informatie	en	ervaringen	inzake	uitzonderlijke	
procedures	om	een	snelle	toegang	tot	geneesmiddelen	te	
verbeteren.	

•	 Nagaan	hoe	de	gegevens	inzake	relative	effectiveness	zo	vroeg	
mogelijk	in	het	ontwikkelingsstadium	van	een	geneesmiddel	
nuttig	kunnen	zijn.

•	 Ontwikkelen	van	gemeenschappelijke	methodologiën	om	de	
sleutelelementen	van	de	gegevens	inzake	relative	effectiveness	
te	beoordelen,	erkennen	van	deze	beoordeling	tussen	de	
lidstaten	en	ook	het	prioritair	herzien	van	de	regelgeving	
inzake	klinische	studies.

Volgend	op	het	G10-initiatief	en	het	High Level Pharmaceutical Forum,	
lanceerde	de	heer	Tajani,	vicevoorzitter	van	de	EC,	een	nieuw	initiatief	
met	focus	op	drie	thema’s:	ethiek	en	transparantie,	toegang	tot	
geneesmiddelen	in	Europa,	en	toegang	tot	geneesmiddelen	in	
ontwikkelingslanden.

Voor	het	thema	toegang	tot	geneesmiddelen	in	Europa	identificeerde	
de	stuurgroep	al	vijf	projecten	die	tegen	eind	2012	moeten	
gefinaliseerd	worden.	Het	gaat	hier	bijvoorbeeld	om	het	faciliteren	
van	de	bevoorrading	in	kleine	markten,	het	uitwerken	van	een	
mechanisme	van	gecoördineerde	toegang	tot	weesgeneesmiddelen,	
en	de	markttoegang	voor	biosimilaire	geneesmiddelen.
Ook	Europees	Commissaris	Dali	heeft	het	uitwerken	van	een	
intensievere	Europese	samenwerking	op	het	gebied	van	Health 
Technology Assessment	erkend	als	een	prioriteit	voor	zijn	diensten.	
Een	concrete	uitwerking	van	deze	conclusies	in	de	komende	jaren	is	
bijgevolg	verzekerd!	
Deze	ministeriële	conferentie	bleek	een	groot	succes	met	250	
aanwezigen	en	een	actieve	deelname	tijdens	de	panelgesprekken.
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2. Pharmaceuticals Pack

Inzake	het	Pharmaceuticals Pack noteert	het	FAGG	eerst	en	vooral	het	
akkoord	in	eerste	lezing	tussen	Raad,	Europees	Parlement	en	EC	van	
het	ontwerp	van	richtlijn	ter	voorkoming	van	vervalste	
geneesmiddelen.	Deze	richtlijn	bevat	heel	wat	nieuwe	bepalingen	
zoals	een	regeling	over	de	internetverkoop	van	geneesmiddelen,	de	
verhoogde	controle	op	alle	operatoren	die	geneesmiddelen	of	actieve	
substanties	verhandelen,	de	controle	in	transitzones	en	de	
introductie	van	veiligheidskenmerken	op	geneesmiddelen	die	een	
risico	op	vervalsing	vormen.

Er	werd	verder	gewerkt	aan	de	farmacovigilantierichtlijn	waarvoor		
tijdens	het	Spaanse	voorzitterschap	in	eerste	lezing	al	een	akkoord	
over	de	inhoud	bereikt	werd.

Ook	aan	het	derde	luik	van	dit	Pharmaceuticals Pack,	namelijk	de	
informatie	aan	patiënten,	werd	aandacht	besteed.
Na	de	stemming	in	het	Europees	Parlement	werden	de	
amendementen	op	de	tekst	van	de	EC	besproken.	Ook	met	de	
toevoeging	van	de	amendementen	van	het	Europees	Parlement	vond	
de	Raad	dat	deze	tekst	nog	te	veel	gevaar	inhield	voor	de	patiënt;	
vervolgens	ging	de	EC	akkoord	om	zelf	een	nieuw	voorstel	in	te	
dienen,	rekening	houdend	met	de	geuite	bezwaren.
Meer	informatie	is	terug	te	vinden	op	de	FAGG-website.
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2   CAMD
26e meeting van de Competent 
Authorities for Medical devices
CAMd, Netwerk van bevoegde autoriteiten in de Europese Unie 
verantwoordelijk voor de regulering van medische hulpmiddelen, 
met Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)

Luik, 23-24 september 2010

Op	deze	meeting	is	men	tot	een	formele	goedkeuring	van	de	oprich-
ting	van	een	Central	Management	Committee	(CMC)	gekomen.	Het	
doel	van	het	CMC	is	om	de	effectiviteit	van	de	regelgeving	te	verbe-
teren,	 voornamelijk	door	 een	grotere	 samenhang	 te	 creëren	 in	de	
interpretatie	en	 implementatie	van	de	bepalingen	door	de	besluit-
vorming	 tussen	 de	 nationale	 geneesmiddelenautoriteiten	 (NCA’s)	
onderling	te	verbeteren.

1   HMA
62e meeting van de Heads 
of Medicines Agencies
HMA, Netwerk van de Europese geneesmiddelenautoriteiten 

Terhulpen, 5-6 juli 2010

Tijdens	 de	 sessie	 voor	 geneesmiddelen	 voor	 diergeneeskundig		
gebruik	 kwam	 de	 herziening	 van	 het	 Action Plan on Antimicrobials  
Resistance	(AMR)	aan	bod.	Vervolgens	heeft	HMA	het	ontwerp	Eudra-
vigilance Veterinary Access Policy	besproken	waarbij	een	aantal	voorstel-
len	van	aanpassingen	algemeen	aanvaard	werden.	EMA	zal	dit	ont-
werp	op	deze	punten	herbekijken	en	ter	goedkeuring	voorleggen.
Tijdens	de	sessie	voor	geneesmiddelen	voor	menselijk	gebruik	boog	
men	zich	over	de	richtlijn	inzake	geneesmiddelenbewaking	tussen	het	
Europees	Parlement	en	de	Raad	van	de	EU.	HMA	bevestigde	de	goede	
vooruitgang	van	de	richtlijn	over	namaakgeneesmiddelen	in	de	Wor-
king	Party	on	Pharmaceuticals	and	Medical	Devices	van	de	Raad.

Balans van de informele vakvergaderingen
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4   CVMP
Committee for Medicinal 
Products for Veterinary Use
CVMP, Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik

Antwerpen, 27-28 september 2010

Centraal	op	deze	vergadering	stonden	de	arbitrageprocedures	en	het	
beslissingsproces.	Er	volgde	ook	een	EMA	Roadmap	om	de	prioritei-
ten	te	bepalen	en	de	samenwerking	te	versterken.	Vervolgens	moet	
er	een	nieuwe	werkgroep	worden	opgericht	binnen	het	CVMP	om	
een	technische	en	wetenschappelijke	ondersteuning	te	ontwikkelen	
voor	biologische	producten	(met	uitzondering	van	vaccins).	Een	her-
ziening	van	de	plots	opduikende	infectieziektes	en	de	vaccinatieper-
spectieven	bevestigen	dat	er	procedures	van	wetenschappelijk	advies	
moeten	ontwikkeld	worden	om	snel	te	kunnen	reageren	op	aanvra-
gen	van	lidstaten	naar	aanleiding	van	een	bijzondere	gezondheids-
situatie.

3   CMDv
Co-ordination Group for Mutual 
Recognition and decentralised 
Procedures, veterinary
CMdv, Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentra-
liseerde procedures, geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

Antwerpen, 27-28 september 2010

Volgende	onderwerpen	kwamen	aan	bod:	borderlineproducten,	afle-
veringswijze	van	diergeneesmiddelen,	bespreking	van	de	producten	
tijdens	Wederzijdse	erkenningsprocedures	(MRP)/Gedecentraliseerde	
procedures	 (DCP),	duplicaataanvragen	voor	VHB,	parallelinvoer	 van	
diergeneesmiddelen	 en	 beleidsontwikkeling	met	 betrekking	 tot	 het	
gebruik	van	antimicrobiële	middelen	in	de	veehouderij.	Op	een	ge-
meenschappelijke	vergadering	met	het	Comité	voor	geneesmiddelen	
voor	diergeneeskundig	gebruik	(CVMP)	werd	er	gesproken	over	infor-
matie	over	de	conferentie	Swine Influenza: pigs and pandemic influenza,	
ecotoxiciteit	en	vijfjaarlijkse	hernieuwing,	generische	geneesmiddelen	
en	Task Force on Referrals.
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6   COMP
Committee for orphan 
Medicinal Products
CoMP, Comité voor weesgeneesmiddelen

Antwerpen, 30 september-1 oktober 2010

COMP	boekte	 vooruitgang	 in	het	 kader	 van	het	werkplan	 voor	de	
komende	jaren	door	zich	voor	welbepaalde	geneesmiddelen	te	wij-
den	aan	een	analyse	van	de	jaarverslagen.	Het	comité	bepaalde	de	
uitdagingen	 die	 zich	 momenteel	 aftekenen	 en	 die	 samenhangen	
met	de	vooruitgang	van	de	kennis	op	het	gebied	van	zeldzame	ziek-
ten.	Het	zal	van	groot	belang	zijn	om	rekening	 te	houden	met	de	
ontwikkeling	van	gepersonaliseerde	behandelingen	of	wetenschap-
pelijke	doorbraken	inzake	specifieke	kenmerken	van	bepaalde	ziek-
tes.

5   CHMP
Committee for Medicinal 
Products for Human Use
CHMP, Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Antwerpen, 30 september-1 oktober 2010

De	leden	maakten	kennis	met	de	structuur	van	DG	Sanco	van	de	EC	
en	de	wisselwerking	van	de	 farmaceutische	eenheid	met	de	andere	
eenheden.	Er	volgde	een	presentatie	van	de	eerste	vaststellingen	na	
de	oprichting	van	IMI	(Innovative	Medicines	Initiative).	Tot	slot	werd	
de	mogelijkheid	tot	financiering	via	die	publiek-private	samenwerking	
van	onderzoeken	onderstreept	over	onderwerpen	die	het	EMA	nauw	
aan	het	hart	liggen.

Foto	team:	zie	vakvergadering	5
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8   SAWP
Scientific Advice Working Party
SAWP, Wetenschappelijk advies werkgroep

Antwerpen, 30 september-1 oktober 2010

SAWP rond de tafel met CHMP 
Een	peer	review	van	de	adviezen	van	de	SAWP	door	de	CHMP-leden	
biedt	de	mogelijkheid	om	een	individuele	blik	op	de	adviezen	te	wer-
pen.	Hoewel	 het	 systeem	 algemeen	 beschouwd	 uitstekend	 lijkt	 te	
werken,	is	er	toch	nog	ruimte	voor	verbetering.	Voor	sommige	the-
rapeutische	domeinen	kan	het	peer	review	proces	worden	verbeterd	
door	bijkomende	experts	voor	te	dragen.	

SAWP in gesprek met het PdCo 
De	wisselwerking	tussen	het	PDCO	en	de	SAWP	kan	in	twee	richtin-
gen	gebeuren:	enerzijds	wordt	het	PDCO	betrokken	bij	de	adviezen	
van	de	SAWP	voor	bepaalde	aspecten	van	pediatrische	ontwikkelin-
gen	en	anderzijds	moeten	oude	wetenschappelijke	adviezen	betref-
fende	dezelfde	producten	of	soortgelijke	producten	in	aanmerking	
worden	genomen	bij	een	heronderzoek	van	een	Pediatric	Investiga-
tion	Plan	(PIP	,	ontwikkelingsplan	voor	kindergeneesmiddelen).

overleg tussen SAWP met het CAT (Committee for Advanced Therapies)
Er	wordt	momenteel	een	risicogebaseerde	aanpak	voor	geavanceer-
de	therapieën	ontwikkeld:	er	werd	een	conceptnota	voor	een	richt-
snoer	opgesteld.	De	bedoeling	 is	om	te	bepalen	hoeveel	gegevens	
noodzakelijk	zijn	voor	de	VHB	van	het	Advanced	Therapie	Medicinal	
Product	(ATMP)	en	een	eerste	identificatie	van	de	risicofactoren	in-
herent	aan	een	ATMP	uit	te	voeren.

7   PDCO
Paediatric Committee
PdCo, Pediatrisch comité

Antwerpen, 30 september-1 oktober 2010

Tijdens	 een	 CHMP-PDCO-SAWP	 (Sientific	 Advice	 Working	 Party)	
break-outsessie	werd	de	aard	van	de	gegevens	die	kunnen	geëxtrapo-
leerd	worden	van	het	gebruik	van	geneesmiddelen	bij	volwassenen	of	
van	andere	producten	uit	dezelfde	farmacologische	klasse	besproken.	
Vervolgens	kwamen	de	leden	van	het	PDCO	en	de	SAWP	samen	om	
de	basis	vast	te	leggen	voor	een	efficiënte	en	coherente	samenwerking	
tussen	beide	comités	op	het	vlak	van	de	wetenschappelijke	adviezen	
die	 ze	 aan	opdrachtgevers	 verstrekken	 in	 functie	 van	het	ontwikke-
lingsplan	voor	innovatieve	geneesmiddelen.

Foto	team:	zie	vakvergadering	5 Foto	team:	zie	vakvergadering	5
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10   CMDh
Co-ordination Group for Mutual 
recognition and decentralised 
Procedure, human 
CMd-h, Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en ge-
decentraliseerde procedures, geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik

Brugge, 4-5 oktober 2010

Volgende	actuele	thema’s	werden	besproken:	borderlineproducten,	
uitwisseling	van	de	nationale	werkwijzen	voor	MRP	en	DCP,	bespre-
king	van	het	thema	elektronische	indiening	van	dossiers,	bespreking	
van	thema’s	die	voortlopen	uit	de	Working	Party	on	the	future	of	the	
CMDh,	overzicht	van	de	toekomstige	veranderingen	op	het	vlak	van	
regelgeving.

9   CAT
Committee for Advanced 
Therapies 
CAT, Comité voor geavanceerde Therapieën

Antwerpen, 30 september-1 oktober 2010

Tijdens	de	gezamenlijke	sessie	CAT/COMP	is	er	afgesproken	dat	het	
ATMP	op	het	moment	van	hun	indiening	zullen	geïdentificeerd	wor-
den	voor	het	al	dan	niet	verkrijgen	van	het	statuut	van	weesgenees-
middel.	Tijdens	de	sessie	van	het	CAT	en	SAWP	was	het	Scientific	Ad-
vice/Protocol	Assistance	(SA/PA	)	voor	kleinere	bedrijven	of	academische	
groepen	belangrijk	om	de	juiste	balans	te	vinden	tussen	samenhang	
met	eerdere	adviezen	en	haalbaarheid.

Foto	team:	zie	vakvergadering	5
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12   WGEO
8e meeting van de Working 
Group of Enforcement officers  
WGEo, Werkgroep voor overleg aangaande de strijd tegen de 
farmaceutische criminaliteit

Antwerpen, 18-20 oktober 2010

Tijdens	de	vergadering	werd	de	klemtoon	gelegd	op	de	toegenomen	
wereldwijde	 farmaceutische	 criminaliteit.	 Het	 SPOC-Network	 kan	
hierbij	een	flexibel	instrument	vormen	om	de	farmaceutische	crimi-
naliteit	aan	te	pakken	door	middelen	en	jurisdictie	te	delen.	Het	in-
ternationale	karakter	noopt	immers	tot	een	internationaal	antwoord.	
De	WGEO	is	ook	een	internationaal	platform	om	de	beste	praktijken	
en	systeemaanbevelingen	te	harmoniseren.

11   EMACOLEX
34e meeting van de European 
Medicines Agencies Cooperation 
on Legal and Legislative Issues 
EMACoLEX, Europees Geneesmiddelenbureau voor de 
samenwerking op wettelijke en wetgevende zaken

Antwerpen, 14-15 oktober 2010

Om	de	dialoog	en	de	samenwerking	tussen	juristen	van	de	NCA’s	te	
versterken	en	te	bevorderen,	werden	er	levendige	discussies	gevoerd	
over	 de	 volgende	 toekomstige	 regelgeving	 en	 recente	 rechtszaken.	
Voorts	besprak	de	werkgroep	de	nationale	implementaties	en	praktij-
ken	alsook	de	procedures	van	de	nationale	rechtbanken	en	inbreuk-
procedures.	Om	de	verdere	samenwerking	te	versterken,	besliste	de	
werkgroep	een	subgroep	op	te	richten	voor	nationale	rechtszaken	en	
rechtszaken	van	het	Europees	Hof	van	Justitie.
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14   PhVWP
PharmacoVigilance Working 
Party 
PhVWP, Farmacovigilantie werkgroep

Luik, 8-9 november 2010

De	leden	focusten	zich	op	de	huidige	prioritaire	kwesties	binnen	ge-
neesmiddelenbewaking.	De	implementatie	van	de	nieuwe	Europese	
regelgeving	 inzake	 geneesmiddelenbewaking	 van	 geneesmiddelen	
voor	menselijk	gebruik,	de	aanpak	van	farmacovigilantiesignalen	en	
de	impact	van	de	nieuwe	Europese	regelgeving	hierop,	een	richtlijn	
over	het	gebruik	van	farmacogenomicagegevens	in	de	verschillende	
levensfasen	van	een	geneesmiddel	en	tot	slot	een	efficiënte	medede-
ling	van	veiligheidsproblemen	aan	patiënten.

13   HMA
63e meeting van de Heads of 
Medicines Agencies  
HMA, Netwerk van de Europese geneesmiddelenautoriteiten

Antwerpen, 25-26 oktober 2010

HMA	keurde	een	vijfjarenstrategie	goed	voor	het	European	Medicines	
Regulatory	Network	(EMRN).	De	strategie,	die	zal	lopen	van	2011	tot	
2015,	bouwt	voort	op	het	werk	van	de	vorige	HMA-strategie,	gepubli-
ceerd	in	2007.	Het	doel	van	de	nieuwe	strategie	is	het	identificeren	van	
de	belangrijkste	uitdagingen	waarmee	het	EMRN	in	de	komende	vijf	
jaar	zal	geconfronteerd	worden	en	het	bepalen	van	hoe	het	EMRN	het	
best	kan	inspelen	op	deze	uitdagingen.
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16   CTFG
Clinical Trials Facilitation Group  
CTFG, Samenwerkingsverband om klinische studies binnen Eu-
ropa te vergemakkelijken en te harmoniseren

Brussel, 18-19 november 2010

Hier	is	een	belangrijke	stap	voorwaarts	gezet	voor	de	kerntaken	van	
de	CTFG:	de	harmonisatie	van	de	processen	en	de	wetenschappelijke	
evaluaties	voor	multinationale	klinische	studies,	in	afwachting	van	de	
herziening	 van	de	 regelgeving	op	Europees	 vlak.	Het	 FAGG	werkt	
zeer	actief	mee	aan	dit	proces.

15   PhV IWG
Pharmacovigilance Inspectors 
Working Group  
PhV IWG, Werkgroep van farmacovigilantie-inspecteurs

Antwerpen, 15-17 november 2010

Ook	al	is	de	PhV	IWG	training	geen	gebruikelijke	informele	vergade-
ring	van	het	Europese	voorzitterschap,	toch	wenste	ons	Agentschap	
deze	training	te	organiseren	rond	het	project	Actieve geneesmiddelen-
bewaking.	De	klemtoon	kwam	te	liggen	op	overdracht	van	informatie	
door	middel	 van	een	meer	praktische	benadering	met	 als	 resultaat	
een	directe	praktische	 toepassing	bij	het	dagelijks	uitvoeren	van	de	
functie	als	farmacovigilantie-inspecteur.
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18   HMPWG
Homeopathic Medicinal 
Products Working Group  
HMPWG, Werkgroep voor homeopathische geneesmiddelen

Luik, 9-10 december 2010

De	harmonisatie	van	de	thema’s	en	de	projecten	waaronder	de	List of 
First Safe Dilutions,	de	verantwoording	van	het	homeopathisch	ge-
bruik	en	de	Worksharing	werden	voortgezet.	De	besprekingen	volg-
den	de	krachtlijnen	van	het	strategisch	plan	van	het	HMA.

17   HMPC
Committee on Herbal Medicinal 
Products   
HMPC, Comité voor kruidengeneesmiddelen

Luik, 7-8 december 2010

Het	FAGG	stelde	een	project	voor	tot	verdere	uitbouw	van	een	netwerk	
tussen	de	NCA’s	van	de	lidstaten	om	een	consistente	aanpak	voor	de	
beoordeling	en	classificatie	van	borderlineproducten	te	vergemakke-
lijken	en	een	gemeenschappelijk	geheugen	te	creëren.
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20   WGCP
Working Group of 
Communication Professionals   
WGCP, Werkgroep van communicatieverantwoordelijken

Brugge, 16-17 december 2010

Op	de	agenda	van	deze	zevende	informele	meeting	ging	veel	aan-
dacht	naar	de	prioriteiten	en	de	doelstellingen	van	HMA	en	de	rol	
van	de	WGCP	in	het	realiseren	ervan	(de	implementatie	van	het	Stra-
tegy	Paper).	In	deze	context	zijn	vier	specifieke	items	geïdentificeerd:	
Redesigning the web	 (→	Q2	2011),	Presenting a better policy of how to 
deal with the stakeholders (→	Q4	2011),	Crisismanagement/crisiscommu-
nication	(→	2012)	en Internal communication	(→	2012).

19   QMWG
6de meeting van de HMA 
Working Group of Quality 
Managers   
QMWG, Werkgroep voor kwaliteitsmanagers

Brussel, 17 december 2010

Het	werkplan	2011-2015	van	de	QMWG	werd	goedgekeurd.	Er	werd	
vervolgens	een	update	gegeven	van	de	BEMA	II	(Benchmarking	Euro-
pean	Medicines	Agencies).	In	de	periode	2008-2010	werden	29	BEMA	
audits	uitgevoerd,	21	auditrapporten	zijn	inmiddels	klaar.	In	2011	(pe-
riode	maart	tot	juni)	zijn	er	voorlopig	al	acht	audits	gepland.	Men	zal	
keuzes	moeten	maken	voor	de	toekomst	(BEMA	III),	onder	meer	over	
de	methodologie,	de	timing	(drie,	vier	of	vijf	jaar	cycli)	en	het	uitwer-
ken	van	minimumstandaarden.
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Ons	Agentschap	is	tevreden	over	de	bereikte	resultaten	en	de	vlotte	
organisatie	van	de	informele	vergaderingen	tijdens	het	Belgische	
voorzitterschap	van	de	Raad	van	de	EU.	Dit	hebben	we	evenwel	niet	
alleen	gedaan.	Die	resultaten	waren	niet	mogelijk	geweest	zonder	de	
samenwerking	en	de	steun	van	de	afgevaardigden	van	de	andere	
lidstaten	en	de	EC.	Hieronder	enkele	belangrijke	resultaten	van	deze	
informele	vergaderingen.

1. Strategy Paper 2011-2015

Een	belangrijk	resultaat	is	ongetwijfeld	de	goedkeuring	van	de	NCA’s	
van	de	strategie	voor	de	komende	vijf	jaar	onder	de	vorm	van	het		
Strategy Paper 2011-2015	voor	HMA.	Hier	hebben	de	verschillende	
werkgroepen	van	dit	netwerk	aan	bijgedragen.	Er	is	ook	gestart	met	
het	uitwerken	van	een	implementatieplan.	In	de	strategie	2015	
werden	verschillende	domeinen	als	prioritair	bestempeld;	het	betreft	
onder	meer	de	harmonisering	van	klinische	onderzoeken	met	
betrekking	tot	geneesmiddelen	voor	menselijk	gebruik,	de	
geneesmiddelenbewaking	en	de	nieuwe	bevoegdheidsdomeinen.

2. oprichting beheerscomité medische hulpmiddelen 
 (CMC)

Een	betere	organisatie	van	het	netwerk	inzake	medische	
hulpmiddelen	met	de	oprichting	van	een	comité	voor	medische	
hulpmiddelen	(CMC)	dat	bevoegd	is	om	beslissingen	te	nemen,	en	
met	de	lancering	van	een	project	om	na	te	gaan	hoe	op	Europees	vlak	
meer	coördinatie	kan	gebeuren	tussen	het	netwerk	inzake	
geneesmiddelen	en	dat	inzake	medische	hulpmiddelen.

3. Aanvragen multinationale klinische studies
 via gemeenschappelijke databank

De	verbetering	op	Europees	vlak	van	het	verloop	van	de	toelating	
voor	het	aanvangen	van	multinationale	klinische	studies	via	Voluntary	
Harmonisation	Procedure	(VHP),	onder	meer	via	het	gebruik	van	een	
gemeenschappelijke	databank	op	het	niveau	van	EMA.

Tot slot nog een woord van dank

Onze	speciale	dank	gaat	uit	naar	de	talrijke	deelnemers,	de	collega’s	
van	het	Kabinet	Volksgezondheid,	onze	partners	(onder	andere	het		
RIZIV	en	het	WIV)	en	alle	medewerkers	van	ons	Belgische	Agentschap	
voor	het	werk	dat	ze	geleverd	hebben	om	de	meetings	in	de	beste	
omstandigheden	te	laten	plaatsvinden.	Mede	hierdoor	is	het	
Belgische	voorzitterschap	2010	van	de	Raad	van	de	EU	een	groot	
succes	geworden	voor	het	FAGG.	

Enkele belangrijke resultaten van de 
twintig informele vakvergaderingen
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Eén van de belangrijkste doelstellingen van 

de quality evaluatoren van de voorbije twee 

jaar (2009 en 2010) was het wegwerken van de 

achterstand van evaluaties voor aanvragen tot 

vergunningen voor het in de handel brengen 

(VHB) en type II variaties via de nationale 

procedure (NP).

Binnen de Afdeling Evaluatoren van het 
FAGG concentreren de quality evaluatoren 
zich specifiek op de chemische, biologische 
en farmaceutische aspecten van het 
geneesmiddel.
Evaluaties worden onder meer uitgevoerd 
in functie van aanvragen tot klinische 
studies, wetenschappelijk advies, VHB 
en type II variaties aan de vergunningen 
voor het in kader brengen (VHB). De 
quality groep is betrokken bij de evaluatie 
van geneesmiddelen voor menselijk en 
voor diergeneeskundig gebruik, zowel in 
nationale als Europese procedures. Hoewel 
de evaluatoren binnen DG PRE vergunning 
werken, voeren ze evaluatietaken uit voor alle 
betrokken afdelingen van het FAGG.

Backlog actieplan
Om de belangrijkste doelstellingen van de 
quality evaluatoren te realiseren, werd in 
maart 2009 een backlog actieplan uitgewerkt.
De belangrijkste actiepunten waren onder 
meer:
•	 een sterke reductie in het aantal te 

evalueren dossiers waar we Concerned 
Member State (CMS) zijn in de wederzijdse 
erkenningsprocedure (MRP) en decentrale 
procedure (DCP);

•	 een tijdelijke stopzetting van de activiteiten 
inzake Europees wetenschappelijk advies;

•	 waar mogelijk, een beperking 
van het beschrijvende deel in de 
evaluatierapporten;

•	 goedkeuring van nationale type II variaties 
als de aanvrager kan aantonen dat dezelfde 
variatie reeds geëvalueerd en goedgekeurd 
werd in een andere Europese lidstaat 
(MRP-like).

Het FAGG heeft bovendien de keuze gemaakt 
om het nieuwe Europese systeem voor 
variaties op 1 januari 2010 in te voeren, 
samen met de invoering ervan voor de MRP 
en de CP. Dit heeft tot een significante 
vermindering van het aantal binnenkomende 
analytische type II variaties geleid.

Evolutie
Als gevolg van de maatregelen van het 
actieplan kon het aantal wachtende dossiers 
in de NP continu gereduceerd worden (zie 
figuur). De sterke daling van het aantal 
wachtende dossiers in het begin van 2010 is 
het gevolg van de invoering van het nieuwe 
systeem voor variaties.
In totaal zijn zo meer dan 800 dossiers in 
de NP geëvalueerd tussen maart 2009 en 
november 2010, rekening houdend met het 
aantal openstaande dossiers in maart 2009 
(ongeveer 280), het aantal nieuwe dossiers 
ontvangen tussen maart 2009 en november 
2010 (ongeveer 590) en het aantal openstaande 
dossiers in november 2010 (ongeveer 50).
De sterke afname in het aantal openstaande 
dossiers in de NP moet het mogelijk maken 
om de quality evaluatierapporten binnen de 
wettelijk opgelegde termijnen af te leveren.

Actieplan voor Quality evaluatoren
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‘de sterke daling van het 
aantal wachtende dossiers 
in het begin van 2010 is het 
gevolg van de invoering van 

het nieuwe systeem voor 
variaties,

Nationale dossiers wachtende op quality evaluatie

50

0

100

150

200

250

300

03-09 05-09 07-09 09-09 11-09 01-10 03-10 05-10 07-10 09-10 11-10

Aa
nt

al
 d

os
si

er
s

Maand

Verdere planning
Om te verzekeren dat de quality rapporten 
systematisch binnen de wettelijk opgelegde 
termijnen afgeleverd worden, is een systeem 
nodig dat toelaat:
•	 de afgesproken termijnen correct op te 

volgen; 
•	 de actuele werklast/beschikbaarheid van de 

individuele evaluatoren in kaart te brengen;
•	 de mogelijke vorming van een achterstand 

snel te detecteren en proactief aan te 
pakken.

Hier is in 2010 aan gewerkt. Daarnaast is ook 
de implementatie voorzien van een nieuwe 
strategie om het aantal vragen bij de evaluatie 
van nationale type II variaties te verminderen 
en zo de procedure te verlichten.
De eliminatie van de backlog aan nationale 
VHB-gerelateerde dossiers zal de quality 
evaluatoren ook toelaten om zich meer 
te profileren in andere procedures, 
zoals aanvragen tot wetenschappelijk 
advies, klinische studies of Europese 
VHB-gerelateerde procedures.
Daarnaast wordt ook voorzien om de 
wetenschappelijke expertise te versterken 
en verder te werken aan de opbouw van een 
kwaliteitswaarborgingsysteem.
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In 2007 richtte het FAGG bij zijn 

oprichting een Centrale Werkgroep op, 

bestaande uit leden van alle afdelingen en 

diensten. De Centrale Werkgroep was in 

het leven geroepen om de organisatie en 

implementatie van het Agentschap uit te 

tekenen. In 2010 echter is ons Agentschap 

op het goede spoor en om “dubbel werk” te 

vermijden, besliste het Directiecomité van 

het FAGG om de Centrale Werkgroep te 

ontbinden en zijn activiteiten te integreren in 

een Uitgebreid Directiecomité.

Het bestaande Directiecomité krijgt er op 
die manier niet alleen een aantal taken 
bij maar wordt ook versterkt met de vrij 
uiteenlopende competenties en ervaring 
van de operationele verantwoordelijken. Die 
beslissing leidde tot de oprichting van het 
Uitgebreid Directiecomité, dat zal toezien 
op de coherentie en de globale bezieling 
van projecten, de goedkeuring van de grote 
beleidslijnen, de nodige aanpassingen aan 
en de goedkeuring van de verschillende 
fasen en stappen van de verscheidene al 
dan niet reeds lopende projecten binnen 
ons Agentschap. Het comité zal dus moeten 

beslissen over specifieke kwesties inherent 
aan de implementatie en het eindresultaat 
van welbepaalde projecten binnen het FAGG. 
Tot voor kort was de Centrale Groep hiervoor 
verantwoordelijk.
Het Uitgebreid Directiecomité zal 
beslissingen nemen over alle kwesties in 
verband met de verschillende projecten die al 
door onze medewerkers zijn opgestart en zal 
instaan voor de invoering van een specifiek 
procedureel kader voor het opstarten van 
nieuwe projecten binnen het FAGG. Hierbij 
is de bepaling van de nodige middelen om 
de verschillende realisatiestappen van een 
project tot een goed einde te brengen en het 
project te doen slagen, van essentieel belang.

Leden
Na deze structurele reorganisatie zal het 
Uitgebreid Directiecomité bestaan uit de 
leden van het Directiecomité (Administrateur-
generaal, de Directeurs-generaal van de 

DG’s PRE vergunning, POST vergunning 
en INSPECTIE, de Coördinator van 
de Ondersteunende diensten en de 
verantwoordelijke van de Juridische Afdeling) 
en de coördinatoren van de SPEERPUNTEN, 
de verantwoordelijken van de Afdelingen 
B&Bc, P&O en ICT, de verantwoordelijken 
van de Cellen Program Management Office 
(PMO) en Internationale Betrekkingen, 
de verantwoordelijke van de Afdeling 
Communicatie en de verantwoordelijke van 
de Afdeling Kwaliteit.
Het Uitgebreid Directiecomité komt vier keer 
per jaar samen. De eerste vergadering vond 
plaats op 28 juni 2010.

FAGG richt een Uitgebreid directiecomité op

‘om efficiënter te 
werken, werd de Centrale 

Werkgroep ontbonden 
en opgenomen in een 

Uitgebreid directiecomité,
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Bijsluiters en samenvattingen van 
de kenmerken van het product van 
geneesmiddelen integraal online
Sinds januari 2010 staan de bijsluiters voor 

het publiek en de samenvattingen van de 

kenmerken van het product (SKP’s) van 

geneesmiddelen die in België vergund en 

in de handel zijn op de website van het 

FAGG. Dit nieuwe initiatief werd door onze 

Administrateur-generaal, Xavier De Cuyper 

voorgesteld tijdens een persconferentie 

op het kabinet van vice-eersteminister en 

minister van Volksgezondheid, Laurette 

Onkelinx.

Bij de VHB van geneesmiddelen keurt het 
FAGG of de Europese Commissie (EC), als 
bevoegde autoriteit, de SKP’s en de bijsluiters 
voor het publiek van deze geneesmiddelen 
goed. De SKP’s, die meer in het bijzonder 
voor de gezondheidszorgbeoefenaars zijn 
bestemd, en de bijsluiters voor het publiek 
vormen de basisinformatie en -referentie 
voor het geschikt en veilig voorschrijven, 
afleveren en gebruik van geneesmiddelen.

Basisinformatie online
Het is essentieel dat deze documenten 
gemakkelijk beschikbaar zijn, in hun 
volledige en bijgewerkte versie, voor allen 
die ze nodig hebben (gezondheidszorgbeoe-
fenaars en patiënten). Daarom publiceert het 
FAGG deze documenten nu vrij toegankelijk 
op de internetsite (www.fagg.be) via de 
rubriek “Bijsluiters en Samenvattingen van de 
Kenmerken van het Product (SKP)” conform 
een wettelijke verplichting.
De databank bevat de publicatie van de 
SKP’s en de bijsluiters voor het publiek 
van geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik die vergund en 
in de handel gebracht zijn in België. De 
SKP’s zijn beschikbaar in het Nederlands en 
in het Frans, de bijsluiters voor het publiek 
zijn beschikbaar in de drie nationale talen 
(Nederlands, Frans en Duits).

Deze SKP’s en bijsluiters voor het publiek 
zullen geregeld bijgewerkt worden naargelang 
de wijzigingen die aangebracht worden en 
in functie van het in de handel brengen van 
nieuwe geneesmiddelen.

Voordelen voor de patiënt
•	 Documenten kunnen gemakkelijk 

afgedrukt worden.
•	 Gebruiksvriendelijk want er is veel 

aandacht besteed aan de presentatie.
•	 De online of afgedrukte bijsluiter voor 

het publiek biedt een betere leesbaarheid 
dan deze die is toegevoegd aan de 
verkoopsverpakking.

•	 Verhoogd leescomfort en recht op 
basisinformatie voor personen met 
gezichtsproblemen. In geval van verlies 
van de bijsluiter in de verpakking kan 
de patiënt gemakkelijk de complete en 
bijgewerkte versie online raadplegen en 
afdrukken. 

Voordelen voor de 
gezondheids zorgbeoefenaar
Publicatie betekent een vereenvoudiging 
van hun werk omdat alle SKP’s van 
geneesmiddelen die vergund en in de handel 
gebracht zijn in België op één en dezelfde 
plaats terug te vinden zijn.

Om deze rubriek te kunnen verwezenlijken, 
kon het FAGG rekenen op de efficiënte 
medewerking van de farmaceutische 
bedrijven en in het bijzonder van hun 
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bleef het aantal bezoekers in februari 2010 
hoog, met meer dan 130.000 bezoekers.
Maar dat is nog niet alles. Dankzij de 
publicatie van de bijsluiters ging ook het 
aantal inschrijvingen op ons FAGG-”news” 
spectaculair omhoog. Ongetwijfeld prijkt 
nu onze internetsite in de favorietenlijst van 
menig internetgebruiker.

‘de online bijsluiter voor 
het publiek biedt een 

betere leesbaarheid dan de 
bijsluiter in de verpakking 

en is gebruiksvriendelijker,

Wat vond het publiek ervan?
De eerste reacties waren zeer positief. 
Aanvankelijk waren er nog enkele technische 
problemen en er werd ook gewerkt aan het 
verhogen van de zichtbaarheid van deze 
tool meer bepaald om verwarring met de 
algemene zoekmachine op onze internetsite 
te voorkomen.
Ondanks het feit dat sommige surfers enige 
moeite hadden om de weg naar de databank 
te vinden, werd de publicatie ervan toch 
zeer positief onthaald door de media. Zij 
onderstreepten het belang van dit initiatief 
omwille van de beschikbaarheid van 
informatie over geneesmiddelen (officiële en 
bijgewerkte versie van de bijsluiters) en voor 
de goede leesbaarheid van de bijsluiters voor 
het publiek.

Enkele opmerkelijke cijfers
De verhoogde consultatie van onze 
internetsite bewijst dat de bevolking al 
vele jaren vragende partij was voor een 
dergelijk instrument. In januari 2010 lokte 
de internetsite van ons Agentschap ruim 
420.000 bezoekers, en dit tegenover een 
maandelijks gemiddelde van 56.000 bezoekers 
in 2009. Zelfs na de stormloop door de 
media-aandacht en de vele nieuwsgierigen, 

Belgische vertegenwoordigende verenigingen. 
Hartelijk dank hiervoor! 

Hoe de bijsluiter terugvinden 
op de site?

De rubriek “Bijsluiters voor het publiek 
en Samenvattingen van de Kenmerken 
van het Product (SKP)” op de rechterzijde 
van de internetsite van het FAGG verwijst 
naar de pagina waarop deze documenten 
kunnen opgezocht worden. Het volstaat 
om het tabblad “Menselijk gebruik” of 
“Diergeneeskundig gebruik” te kiezen 
naargelang het geneesmiddel dat wordt 
opgezocht, de korte inleidende tekst 
aandachtig te lezen en vervolgens te zoeken 
op de naam van het geneesmiddel.

Het is belangrijk ermee rekening te houden 
dat de bijsluiter voor het publiek en/of 
SKP verschillende presentaties van een 
geneesmiddel kunnen bevatten. Daarom 
kan in sommige gevallen voor eenzelfde 
benaming van een geneesmiddel het aantal 
SKP’s en bijsluiters verschillen.

32

FAG
G

 ~ jaarverslag 2010



de Belgisch-Congolese samenwerking van 
het FAGG

geneesmiddelen;
•	 een institutionele steun om te waarborgen 

dat de inspanningen op operationeel vlak 
zouden plaatsvinden in een context van 
significante vooruitgang van de regeling 
van de farmaceutische sector in het land. 
Behalve het behoud van de technische 
en financiële ondersteuning van de 
bevoorradings- en distributiesystemen van 
geneesmiddelen in de openbare sector, zal 
de bestendigingsfase dus ook bestaan uit 
een beter afgestemde institutionele steun 
via de Directie farmacie en geneesmiddelen 
(DPM) en zal ze de oprichting van het 
toekomstige geneesmiddelenagentschap 
voorbereiden. Dit luik, namelijk de 
institutionele ondersteuning van de DPM, 
zal verlopen in samenwerking met ons 
Agentschap.

Aanpak
Tijdens een eerste opdracht, van 28 
augustus tot 4 september 2010, ging de 
Directeur-generaal van het DG INSPECTIE 
in Kinshaha zelf een kijkje nemen. In die 
week vonden overlegvergaderingen plaats 
met de Directeur en de Afdelingshoofden van 
de DPM en vonden bezoeken plaats aan de 
betrokken spelers uit de bevoorradings- en 
distributieketen van geneesmiddelen. 

Agentschap. Om de inspanningen te 
optimaliseren, wordt de steun van het FAGG 
gekaderd in een bestaand project van het 
Belgisch ontwikkelingsagentschap (BTC). 
Dit project heeft tot doel een verwervings- 
en distributiesysteem voor kwalitatieve, 
essentiële geneesmiddelen in de openbare 
sector in te voeren en te consolideren.

Focus op drie regionale onaf-
hankelijke distributiecentrales

De eerste fase van het project liep over de 
periode 2006–2010 en had als hoofddoel 
drie CDR’s op te richten en onafhankelijk 
te laten werken (Bwamanda, Kikwit en 
Matadi), en de structuren van het nationale 
bevoorradingssysteem van essentiële 
geneesmiddelen te versterken. Om de 
behaalde resultaten niet verloren te laten 
gaan, is het project verlengd voor de 
periode 2011-2013 als Bestendigingsfase van 
de projectverworvenheden ter ondersteuning van 
de regionale distributiecentrales van essentiële 
geneesmiddelen.
Tegelijkertijd is de scope uitgebreid zodanig 
dat er nu twee grote luiken zijn:
•	 de voortzetting van de operationele 

steun aan de CDR’s en het nationale 
bevoorradingssysteem van essentiële 

De Belgisch-Congolese overeenkomst 

betreft onder meer de uitwisseling 

van expertise in het beheer van de 

farmaceutische sector. Concreet gaat 

het over de capaciteitsversterking van 

de organen belast met de keten van het 

geneesmiddel: de bevoorrading, de kwaliteit 

en veiligheid, de toegang tot generische 

producten, het vermogen van de regionale 

distributiecentrales (CDR’s) om een lokale 

productie te bevorderen en de problematiek 

van de ziekenhuisapotheken. Hiervoor 

ondertekenden de Belgische minister van 

Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, 

en haar Congolese ambtgenoot, Auguste 

Mopipi Mukulumanya een bilaterale samen-

werkingsovereenkomst voor onbepaalde 

duur inzake Volksgezondheid en Medische 

Wetenschappen.

Op verzoek van onze voogdijminister 
zal een methodologische en technische 
sectorgerichte ondersteuning verleend 
worden met de medewerking van ons 
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Congolese nationale kaders 
aan ons Agentschap, ofwel 
via permanent contact via 
internet (en SPOC-netwerk), 
waarmee nuttige technische 
informatie of advies over de 
te nemen beslissingen kan 
verstrekt worden. Er zal een 
Belgisch begeleidend comité 
opgericht worden dat de activiteiten 
zal opvolgen en technisch advies of 
suggesties zal verlenen. Dat comité zal 
onder leiding staan van het FAGG en zal 
bestaan uit kaderleden van het Agentschap, 
laboratoria voor kwaliteitscontrole en 
universiteiten.

‘de overeenkomst gaat 
over de uitwisseling van 
expertise en in concreto 
over de capaciteitsver-

sterking van de organen 
belast met de keten van het 

geneesmiddel,

In overleg met BTC werden de volgende 
elementen geïdentificeerd waarvoor de 
steun van het FAGG overwogen wordt op 
institutioneel niveau en meer specifiek ter 
ondersteuning van de DPM:
•	 herdefiniëren van de opdrachten 

van de DPM en haalbaarheidsstudie 
voor de oprichting van een nationaal 
geneesmiddelenagentschap;

•	 analyse en aanpassing van het wetgevende 
en reglementaire kader;

•	 organisatie van het reeds bestaande kader 
van officina-inspecteurs;

•	 organisatie van het operationele kader 
op het gebied van de vergunning van 
geneesmiddelen;

•	 organisatie van het operationele kader 
op het gebied van kwaliteitscontrole van 
geneesmiddelen, met bijzondere aandacht 
voor de problematiek van vervalste 
geneesmiddelen en geneesmiddelen die 
niet aan de normen voldoen. 

Belgisch begeleidend comité
Deze ondersteuning zal gebeuren 
met een directe en constante link met 
het FAGG in België en dit, ofwel via 
kortetermijnopdrachten van personeelsleden 
van ons Agentschap, ofwel via opleidingen of 
studiebezoeken van
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Aanpak van de A/H1N1v-griep

bijwerkingen van deze producten. Dit laat 
toe in een vroeg stadium te reageren op 
eventuele veiligheidsproblemen en, indien 
nodig, wijzigingen in het gebruik van deze 
geneesmiddelen aan te bevelen.

In die context hebben wij een specifiek 
programma op poten gezet om eventuele 
bijwerkingen van het Pandemrix-vaccin, dat 
in België toegediend wordt, zorgvuldig te 
kunnen opvolgen. Het programma maakt 
deel uit van het Europese risicobeheerplan en 
vormt hierop een aanvulling. Dit programma 
omvat een versterkte opvolging van de 
geneesmiddelenbewaking op Belgisch niveau, 
gebaseerd op de melding door gezond-
heidszorgbeoefenaars van bijwerkingen die 
veroorzaakt zouden zijn door Pandemrix 
en die rechtstreeks aan het FAGG of de 
vergunninghouder doorgegeven worden.

Werkwijze
In oktober 2009 kregen alle gezond-
heidszorgbeoefenaars via de Folia 
Pharmacotherapeutica van de vzw BCFI, 
fiches om bijwerkingen te melden 
specifiek voor de pandemische situatie. 
Een elektronische versie van deze fiches is 
eveneens beschikbaar op onze internetsite.
Elke melding wordt door het Belgisch 

Nauwe samenwerking met 
orde der Apothekers

De nauwe samenwerking met de 
beroepsverenigingen en de Orde der 
Apothekers heeft ons Agentschap in 
een eerste fase toegelaten om een 
procedureel kader te formaliseren voor 
de bevoorrading en herbevoorrading 
met antivirale geneesmiddelen en 
individuele beschermingsmaskers van de 
groothandelaars-verdelers, van de voor het 
publiek opengestelde apotheken en van 
de ziekenhuisapotheken. In een tweede 
fase werd een specifiek procedureel kader 
gevormd en operationeel gemaakt voor de 
verdeling van het pandemisch vaccin.

Bestaand systeem versterken
Het gestegen gebruik van antivirale middelen 
en de komst van een nieuw pandemisch 
vaccin dat op grotere schaal zou toegediend 
worden dan het vaccin tegen de seizoensgriep, 
heeft het FAGG ertoe aangezet het bestaande 
systeem van geneesmiddelenbewaking 
te versterken. Het is dan ook volstrekt 
gerechtvaardigd om, buiten de gecontroleerde 
omstandigheden van klinische studies, 
meer informatie te verzamelen over de 

Als Agentschap staan we in voor de 

wetenschappelijke expertise over het vaccin 

tegen het A/H1N1v-virus. Het FAGG heeft 

dus een cruciale rol op het terrein van de 

geneesmiddelenlogistiek en als actief lid 

binnen het Interministerieel Commissariaat 

Influenza (ICI). 

Onze taken zijn heel divers. Zo wordt 
er ook een stand van zaken opgemaakt 
van de beschikbare geneesmiddelen en 
andere preventieve middelen in geval van 
pandemie. Wij beoordelen de acties die 
moeten ondernomen worden voor een 
degelijk crisisbeleid. Ons Agentschap is 
bovendien belast met het toezicht op de 
evolutie van de strategische stocks en op het 
productieproces van antivirale middelen dat 
onder de bevoegdheid van Defensie valt. Dat 
kadert binnen de strijd dat geneesmiddelen 
die gebruikt worden in het kader van het 
griepvirus veilig, van goede kwaliteit en 
doeltreffend zijn.
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pandemie – Voorzitter: M. Van Ranst, 
Interministerieel Griepcommissaris

2. Uitwisseling van ervaringen tussen zeven 
lidstaten (België, Duitsland, Hongarije, 
Italië, Nederland, Zweden, Verenigd 
Koninkrijk) over de vaccinatie campagne 
aan de hand van een vooraf opgestelde 
vragenlijst – Voorzitter: P. Van Damme, 
Faculteit Geneeskunde UZA, Instituut 
Vaccins en Infectieziekten

3. Communicatie tijdens de pandemie – 
Voorzitters: P. Neels, FAGG – CHMP-lid & 
Simon Gregor, MHRA – Voorzitter WGCP

De resultaten van de workshop werden 
in een verslag verwerkt en vervolgens 
gepubliceerd in het wetenschappelijk 
tijdschrift Vaccine. (HanquetG,e tal.Lesso
nslearntfrompandemicA(H1N1)2009influ.
enzavaccination.HighlightsofaEuropean 
workshop inBrussels(22March2010).
Vaccine(2010),doi:10.1016/j.
vaccine.2010.10.079).

Conferentie over “lessen na 
de A/H1N1v-pandemie”

In de context van het voorzitterschap van 
de Europese Unie organiseerde België in 
samenwerking met de EC op 1 en 2 juli 2010, 

rond de tafel te gaan zitten over één bepaald 
aspect: pandemische vaccinatiecampagne. 
Dit initiatief werd verder besproken met 
European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC), European Medicines Agency 
(EMA) en World Health Organisation (WGO) 
en ook hier bleek de interesse groot te zijn.

organisatie en aanpak
Na overleg met het management van het 
FAGG kreeg dit project onmiddellijk de 
nodige steun, waarna de organisatie van 
start kon gaan. Een voorlopig programma 
werd opgesteld en het zoeken naar sprekers 
kon beginnen. Toezeggingen van ECDC, 
EMA en WGO kwamen zeer snel, maar ook 
andere lidstaten lieten van zich horen en 
al snel kwamen de vertegenwoordigers van 
onder andere Verenigd Koninkrijk, Italië en 
Hongarije op het programma te staan. De 
Cel Logistiek van het FAGG leverde trouwens 
prachtig werk op het vlak van het nodige 
materiaal en de catering. 
De workshop op 22 maart 2010 werd 
opgedeeld in drie sessies:
1. Informatie over de vergunning van 

de pandemische vaccins, een tweede 
presentatie door ECDC over de 
epidemiologie en een derde presentatie 
door WGO over het beleid tijdens een 

Centrum voor Geneesmiddelenbewaking 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
(BCGH) van het FAGG beoordeeld volgens de 
criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WGO) en wordt geregistreerd in de Europese 
databank EudraVigilance.
Sinds 4 december 2009 tot het afblazen 
van de pandemische situatie publiceerde 
het Agentschap op zijn website geregeld 
rapporten met betrekking tot bijwerkingen 
die op het Belgische niveau gemeld werden.

Het FAGG blijft de evolutie van de 
epidemische situatie op de voet opvolgen om 
de terbeschikkingstelling van de middelen 
tegen het A/H1N1v-virus in heel België te 
kunnen optimaliseren. Zo zal het FAGG 
ook actief reageren indien er bijwerkingen 
optreden na de massale toediening van 
de middelen die door de Belgische Staat 
ter beschikking worden gesteld. Uit deze 
pandemische crisis trachten wij ook de 
nodige lessen te trekken.

Workshop “Lessons Learnt”
Uit discussies met enkele academici kwam 
naar voren dat het noodzakelijk was om 
de gevoerde campagnes tijdens de A/
H1N1v crisis te evalueren. Na verder overleg 
ontstond het idee om met een aantal lidstaten 
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een conferentie over de lessen die getrokken 
kunnen worden uit de 
A/H1N1v-pandemie.
Deze conferentie bracht 300 experten bijeen 
uit de verschillende Europese lidstaten, de 
EC, het EMA, het ECDC en de WGO. Ook 
vertegenwoordigers uit de Verenigde Staten 
en Canada zakten hiervoor af naar België.
Op de conferentie kwamen vier grote thema’s 
aan bod, die op een kritische en constructieve 
manier werden benaderd:
•	 bewaking;
•	 multisectoriële aspecten;
•	 communicatie;
•	 medische maatregelen (antivirale middelen 

en vaccins).
Voor elk thema werden verschillende punten 
opgetekend en opgenomen in de conclusies 
van de conferentie. Meer informatie op de 
website van het FAGG.

‘FAGG heeft besloten om 
een specifiek programma 

op poten te zetten om 
eventuele bijwerkingen 

van het Pandemrix-vaccin 
zorgvuldig op te volgen,

W
or

ks
ho

p “L
ess

ons Learnt”
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Investeren in kwaliteitszorg 
Het Directiecomité van ons Agentschap 

beschouwt de invoering en opvolging van een 

kwaliteitszorgsysteem voor het FAGG als een 

prioriteit voor de komende jaren. Het ligt in 

de lijn van onze missie om de kwaliteit van 

geneesmiddelen en gezondheidsproducten te 

verzekeren. 

Een effectief kwaliteitszorgsysteem is een 
belangrijke tool om aan onze partners te 
tonen dat we onze diverse en complexe taken 
naar behoren uitvoeren en dat we hierbij de 
van kracht zijnde regelgeving respecteren. 
Het is evenzeer een waardevol instrument om 
aan de medewerkers een operationeel kader 
van transparantie en harmonisatie te bieden.
Erkenning van kwaliteit is bovendien 
niet alleen van belang op nationaal vlak 
maar wederzijdse erkenning op basis van 
kwaliteitslabels is ook essentieel voor het 
vertrouwen dat de bevoegde geneesmidde-
lenautoriteiten binnen de Europese Unie in 
elkaar stellen. Onze activiteiten zijn immers 
niet alleen van belang voor onze eigen 
bevolking, wij treden ook op in naam van de 
hele EU. Ons oordeel, op het terrein van de 
competenties van de drie DG’s, wordt niet in 
vraag gesteld, maar als gelijkwaardig aan het 
eigen oordeel van elke afzonderlijke autoriteit 
beschouwd.

Total Quality Management 
(TQM) 

Meer dan 10 jaar geleden werd al een 
aanzet gegeven voor de uitbouw van een 
kwaliteitszorgsysteem voor de toenmalige 
Algemene Farmaceutische Inspectie, 
later DG Geneesmiddelen van de FOD 
Volksgezondheid. Dat resulteerde in een 
reeks standaardprocedures SOP’s en een 
eerste versie van een kwaliteitshandboek. 
Door omstandigheden werd dit project echter 
on hold gezet.
Nu de organisatie van ons Agentschap 
voltooid is, wordt het stilaan tijd die eerste 
versies te actualiseren en verder aan te 
vullen. Na de actualisering, voltooiing en 
aanvulling met nieuwe teksten zullen de 
bestaande SOP’s, het kwaliteitshandboek 
en de ontwerpteksten in diverse stadia van 
ontwikkeling een formeel goedgekeurd 
geheel vormen dat al onze activiteiten omvat, 
door iedereen gekend is en toegepast wordt. 
Al deze teksten zullen bovendien geregeld 
moeten herzien worden en waar nodig 
bijgestuurd.

We gaan bovendien de uitdaging aan om 
te kiezen voor een systeem van totale 
kwaliteitszorg (TQM). Dit betekent dat we 
kiezen voor een overkoepelende transversale 
aanpak waarbij alle pijlers, afdelingen en 

kleinere entiteiten van het FAGG betrokken 
zijn om permanent naar verbetering te 
streven. Hiervoor bestaat een instrument dat 
ons als overheidsdienst kan ondersteunen 
en dat al veelvuldig in de overheidssector 
is toegepast: het Common Assessment 
Framework (CAF). Dit systeem is beproefd 
en maakt onder meer gebruik van een 
PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act).

Interne Controle en Interne 
Audit

Een cyclus van kwaliteitszorg houdt 
van nature in dat men zijn activiteiten 
op geregelde tijdstippen onder de loep 
neemt om de punten voor verbetering te 
identificeren. Dat kadert volledig binnen de 
PDCA-cyclus.
De invoering van het TQM-systeem in het 
FAGG valt samen met een initiatief van 
Regeringscommissaris De Padt om een 
functionele interne controle en interne 
auditdienst te realiseren binnen de FOD’s. 
Dat initiatief is gebaseerd op drie Koninklijke 
Besluiten (KB’s) van 17 augustus 2007, en 
legt aan elke federale overheidsinstelling 
een systeem van interne controle en interne 
audit op. Van de instellingen wordt verwacht 
dat ze de beoogde doelstellingen van hun 
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organisatie realiseren op basis van de best 
mogelijke aanwending van de beschikbare 
middelen. Het (verplicht) invoeren van 
interne controle, getoetst aan de regels door 
middel van interne audit, moet hiervoor 
garant staan.
Het systeem van interne audit moet 
conform de norm Committee of Sponsoring 
Organisations, Interne controle van uw 
organisatie (COSO) in alle onafhankelijkheid 
georganiseerd worden. Een pas opgericht 
auditcomité van de federale overheid (ACFO, 
Auditcomité van de federale overheid) zal 
hierover waken. 
De interne audit moet de sterke en 
zwakke punten blootleggen en helpen 
om opportuniteiten en bedreigingen te 
identificeren. Op deze basis kan men de 
Interne controle aansturen. “Controle” 
dient in deze context verstaan te worden in 
de zin van “beheersing van de beschikbare 
middelen”. Het heeft te maken met 
risico-inschatting, risicobeheersing, 
monitoring, gerichte communicatie 
hieromtrent en responsabilisering. De 
hier bedoelde Interne controle is in 
eerste instantie de verantwoordelijkheid 
van de Afdeling B&Bc namelijk voor 
wat begrotingsbeheer en boekhouding 
betreft, maar tegelijk ook een zaak van elke 
medewerker van het FAGG. 

Interne controle moet een minimum van vijf 
onafhankelijke componenten omvatten:
•	 een controlerende omgeving waar de inzet 

van iedereen doorweegt;
•	 risicobeheersing;
•	 controleactiviteiten;
•	 informatie en communicatie;
•	 monitoring.
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Kwaliteitshandboek van het FAGG – deel 1 

Het Kwaliteitshandboek van de Afdeling 
“Industrie” van het DG INSPECTIE werd 
in november 2010 goedgekeurd door de 
Administrateur-generaal en ter beschikking 
gesteld van de medewerkers van ons 
Agentschap.
In het Kwaliteitshandboek worden de visie, 
de missie, het kwaliteitsbeleid, de organisatie 
en het management van het FAGG in het 
algemeen, en de situering van het DG 
INSPECTIE, Afdeling “Industrie”, binnen het 
FAGG in het bijzonder, omschreven.
Het Kwaliteitshandboek is een hefboom 
voor de verdere ontwikkeling van het 
kwaliteitssysteem bij DG INSPECTIE, 
en bij uitbreiding binnen het FAGG. Het 
vormt de basis - staat in feite aan de top 
van de rangorde van - van documenten van 
het kwaliteitssysteem, volgens de binnen 
de ISO 9000 reeks gekende structuur in 
piramidevorm.

Het Kwaliteitshandboek van de Afdeling 
“Industrie” van het DG INSPECTIE is het 
eerste van een reeks Kwaliteitshandboeken 
die voor het FAGG per DG en voor de 
Ondersteunende diensten (Od) en de 
Diensten van de Administrateur-generaal 
(DAG) zullen opgesteld worden.

‘Het Kwaliteitshandboek 
staat in feite aan de top 
van de rangorde van het 

kwaliteitssysteem,

Quality
Manual

Level A

Quality management
system procedures

Level B

Work Instructions and other documents
for quality management system

Level C
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Gecoördineerde aanpak tegen 
namaakgeneesmiddelen
Laat er geen twijfel over bestaan: enkel 

met een gecoördineerde aanpak kunnen 

we namaakgeneesmiddelen en andere 

illegale geneesmiddelen efficiënt bestrijden. 

Om die boodschap kracht bij te zetten, 

vond in maart 2010 binnen het FAGG 

en op initiatief van Staatssecretaris 

Carl Devlies een persconferentie plaats: 

Namaakgeneesmiddelen kunnen uw gezondheid 

ernstige schade toebrengen en de concrete 

strijd tegen de illegale geneesmiddelen 

op het terrein. Aandachtige aanwezige 

was vice-eersteminister en minister van 

Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van 

Quickenborne.  

Namaakgeneesmiddelen zijn een ernstig 
en groeiend internationaal probleem. 
Volgens de WGO gaat het om acht tot tien 
procent van alle geneesmiddelen van de 
wereldmarkt. Ontwikkelingslanden zijn in 
deze het meest kwetsbaar aangezien het aantal 
namaakgeneesmiddelen hier op minstens een 
kwart wordt geraamd.
Een aantal jaar geleden heeft de Raad 
van Europa dan ook de strijd aangevat en 

heeft daartoe in 2003 een ad-hocgroep 
namaakgeneesmiddelen opgericht waarin 
België een belangrijke rol speelt. Van bij 
de start werd besloten een internationaal 
juridisch instrument (een conventie) te 
ontwerpen. Een internationale bevraging 
stelde grote verschillen vast in de penale 
aanpak van namaakgeneesmiddelen. In 2009 
werden de besprekingen afgerond en zag de 
Medicrime Conventie het licht.

doelstellingen Medicrime 
Conventie

De Medicrime Conventie legt niet alleen de 
basis voor een meer geharmoniseerde strijd 
tegen namaakgeneesmiddelen, maar ook 
tegen aanverwante criminaliteit waaronder 
illegale, maar authentieke, geneesmiddelen. 
Hieronder de belangrijkste doelstellingen van 
de conferentie.

Criminalisering stevig aanpakken en 
slachtoffers beschermen
De conventie zelf richt zich op de strijd 
tegen de namaak van medische producten 
en aanverwante criminaliteit om de 
Volksgezondheid te vrijwaren. Medische 
producten omvatten hierbij geneesmiddelen 
voor menselijk en voor diergeneeskundig 

gebruik, en zowel merkproducten 
als generische producten, medische 
hulpmiddelen als grondstoffen. 
De incriminatie richt zich op de fabricage 
van nagemaakte medische producten 
en de levering, het aanbod en de trafiek, 
de vervalsing van documenten, alsook 
gerelateerde criminaliteit. Dat laatste opent 
de mogelijkheid om alle illegale handelingen 
met authentieke geneesmiddelen zoals 
smokkel en illegale distributie eveneens te 
bestraffen.
Fysiek letsel en het gebruik van het internet 
voor de verspreiding, zijn twee van de 
belangrijkste verzwarende omstandigheden 
die door de rechter kunnen worden 
weerhouden. De conventie beveelt ook 
effectieve, ontradende en geproportioneerde 
straffen aan die een harmonisatie bij de 
lidstaten van de Raad van Europa moet 
teweegbrengen in de bestraffing.
Een belangrijk aspect aan deze conventie is de 
uitsluiting uit de scope van alles wat te maken 
heeft met Intellectuele Eigendomsrechten, 
met kwaliteitsgebreken bij geneesmiddelen 
door fabricage evenals met cosmetica en met 
voedingssupplementen.

Nationale en internationale 
samenwerking promoten
Een belangrijk element van deze conventie 
is de aanbeveling om op nationaal 
en internationaal vlak, een degelijke 
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samenwerking en informatie-uitwisseling uit 
te werken. Hiertoe wordt verwezen naar een 
model dat door de werkgroep werd opgesteld 
ter promotie van netwerken en Single Point 
of Contact (SPOC’s) . Een belangrijke rol 
hierin is weerhouden voor de geneesmid-
delenautoriteiten. In België is een dergelijk 
netwerk, namelijk via de Multidisciplinaire 
Hormonencel, al operationeel sinds 
1995. Dat overlegplatform kent een 
uitgebreid werkterrein waaronder illegale 
vetmesting, doping, smokkel en namaak van 
geneesmiddelen. Zodra dat klaar is, zal de 
Medicrime Conventie ter ondertekening aan 
de 47 lidstaten van de Raad van Europa zal 
voorgelegd worden.

‘Medicrime 
Conventie focust op de 
geharmoniseerde strijd 
tegen namaakgenees-

middelen, maar ook tegen 
illegale, maar authentieke, 

geneesmiddelen,
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VIG-NEWS wil de gezondheidszorg-

beoefenaars informeren dankzij een 

selectie van recente mededelingen 

over geneesmiddelenbewaking. Deze 

trimestriële elektronische nieuwsbrief is 

een initiatief van het Belgisch Centrum 

voor Geneesmiddelenbewaking voor 

geneesmiddelen voor Humaan gebruik 

(BCGH) van het FAGG.

VIG-NEWS maakte oorspronkelijk deel uit 
van een testfase bij de gezondheidszorgbeoe-
fenaars die deelnamen aan het project Actieve 
geneesmiddelenbewaking. Sinds de editie van 
mei 2010 wordt VIG-NEWS ter beschikking 
gesteld aan alle gezondheidszorgbeoefenaars. 

Bronnenmateriaal
De mededelingen in VIG-NEWS zijn 
afkomstig uit diverse bronnen:
•	 FAGG en zijn BCGH;
•	 Belgisch Centrum voor 

Farmacotherapeutische Informatie (BCFI, 
vzw);

•	 Europees Geneesmiddelenbureau (EMA);
•	 diverse erkende nationale geneesmiddelen-

autoriteiten (NCA’s);

•	 American Food and Drug Administration 
(FDA);

•	 Vakliteratuur (zoals Drug Safety).

Hoe inschrijven?
De nieuwsbrief kan geraadpleegd worden via 
de internetsite van het FAGG door te klikken 
op de rubriek VIG-NEWS onderaan in de 
linkerkolom van de homepagina.
Om een e-mail te ontvangen die de publicatie 
van de nieuwe editie van de VIG-NEWS 
aankondigt, volstaat het zich in te schrijven 
op Inschrijving op news in de linkerkolom van 
de homepagina van de site, het formulier in 
te vullen en dit te verzenden. U kan dan ook 
alle mededelingen van het FAGG ontvangen.

‘Sinds mei 2010 kan 
elke gezondheidszorg-
beoefenaar VIG-NEWS 

raadplegen,
 

Lancering van VIG-NEWS
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oprichting Patiëntenplatform 

‘Het Patiëntenplatform is 
er voor zij die zich optimaal 
willen informeren over hun 

gezondheid, ziektes en 
behandelingen,

geneesmiddel, rechtstreeks aan het FAGG te 
melden.

Leden
•	 Liga van gezondheidszorggebruikers vzw 

(Ligue des Usagers des Services de Santé 
asbl - LUSS asbl);

•	 Vlaams Patiëntenplatform;
•	 De socialistische en christelijke 

mutualiteiten;
•	 Test-Aankoop; 
•	 Onderzoeks- en Informatiecentrum van de 

Verbruikersorganisaties (OIVO).

In de toekomst zullen misschien nog andere 
verenigingen zich bij het Patiëntenplatform 
voegen.

In januari 2010 werd een Patiëntenplatform 

opgericht tussen het FAGG en de patiënten/

consumenten om de aandacht voor hen 

en de dialoog met hen te verbeteren. We 

zien immers dat meer en meer mensen 

afstand doen van hun passieve houding, 

en zich effectief willen informeren over 

hun gezondheid, ziektes en behandelingen. 

Het patiëntenplatform is een soort 

overlegplatform en komt minimum drie keer 

per jaar samen.

Het spreekt voor zich dat onafhankelijke, 
relevante en kwalitatieve informatie een 
onmisbaar element is voor patiënten 
om beter te kunnen communiceren met 
gezondheidszorgbeoefenaars, om hun 
gezondheid op een veilige en verantwoorde 
manier in handen te nemen en vooral, om 
geneesmiddelen correct te gebruiken. De 
thema’s van het Patiëntenplatform in 2010 
waren onder meer de voorlichting van de 
patiënt en de geneesmiddelenbewaking. 
Patiënten willen tegenwoordig ook zelf 
meewerken aan de geneesmiddelenbewaking. 
Dat kan door bijvoorbeeld bijwerkingen, 
waarvan ze vermoeden dat ze te wijten 
zijn aan het gebruik van een of ander 
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VHB voor homeopathische geneesmiddelen

indienschema uitgedokterd om de situatie 
van de homeopathische geneesmiddelen te 
regulariseren. Wij hopen hiermee klaar te zijn 
binnen 10 à 15 jaar. 

Tot slot werden daarnaast ook 
pragmatische oplossingen uitgedacht 
zoals kruisverwijzingen tussen bepaalde 
types dossiers, en worden er ook projecten 
verdedigd op Europees niveau over 
thema’s zoals de rechtvaardiging van het 
homeopathisch gebruik of het project First 
Safe Dilution (FSD) om ons te helpen om met 
de beschikbare middelen het hoofd te bieden 
aan deze enorme werklast.

‘In samenwerking met de 
RASH en de firma’s die hun 

producten notificeerden, 
wordt een indienschema 

uitgedokterd om de situatie 
van de homeopathische 

geneesmiddelen te 
regulariseren, 

Donderdag 30 september 2010 was opnieuw 

een grote dag voor ons Agentschap, en meer 

bepaald voor de Eenheid Homeopathie 

& Fytotherapie van het DG PRE 

vergunning. Die dag overhandigde onze 

Administrateur-generaal persoonlijk de 

allereerste vergunning voor het in de handel 

brengen (VHB) van een homeopathisch 

geneesmiddel aan zijn vergunninghouder.

Deze eerste VHB is het resultaat van alle 
inspanningen en de goede samenwerking 
tussen het FAGG, de Commissie voor 
homeopathische geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik 
(HCG), de firma’s die homeopathische 
geneesmiddelen in de handel brengen en de 
vereniging van homeopathische bedrijven, 
RASH. Onze Administrateur-generaal 
moedigt alle betrokkenen dan ook aan om in 
die richting verder te gaan.

Inderdaad, er wacht het Agentschap nog een 
loodzware taak in dat verband.
In 2003 werden 18.000 homeopathische 
geneesmiddelen genotificeerd, waaronder 
ongeveer 2.500 specialiteiten. In 
samenwerking met de RASH en de firma’s die 
hun producten notificeerden, wordt nu een 
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Regels rond premies en voordelen
De wet rond premies en voordelen 

verduidelijkt de relaties tussen de 

geneesmiddelenindustrie en de industrie van 

de medische hulpmiddelen en gezondheids-

zorgbeoefenaars.  Het FAGG ziet toe op de 

correcte toepassing van deze reglementering 

en het DG INSPECTIE van ons Agentschap 

voert hiertoe controles uit. 

Volgende zaken worden in de wet strikt 
omkaderd: het in het vooruitzicht stellen, 
aanbieden of toekennen door farmaceutische 
firma’s of firma’s van medische hulpmiddelen 
van premies of voordelen in geld of in natura 
aan gezondheidszorgbeoefenaars en het 
aanvragen en aanvaarden van deze premies en 
voordelen door gezondheidszorgbeoefenaars. 

Het beleid van FAGG is tweeledig: 
•	 een preventieve aanpak via diverse 

communicatieactiviteiten aan onze 
partners; 

•	 de controle en eventueel repressieve 
aanpak via de taken die ons Agentschap 
door de wetgever werden toegewezen in 
de wet van 20 juli 2006 betreffende de 
oprichting en de werking van het FAGG. 

Preventieve aanpak 
Sinds de inwerkingtreding van de wet 
van 16 december 2004 tot wijziging van 
de regelgeving betreffende de bestrijding 
van de uitwassen van de promotie van 
geneesmiddelen, verspreidde ons Agentschap 
een aantal omzendbrieven in verband met 
deze reglementering (omzendbrieven 465, 
487, 489, 513 en 518). Die omzendbrieven 
zijn beschikbaar op de website van het 
FAGG, waar ook de specifieke rubriek kan 
geraadpleegd worden met de regels die van 
toepassing zijn aangaande premies, voordelen 
en andere promotionele activiteiten. 
De reglementering inzake “premies en 
voordelen” komt ook geregeld aan bod in de 
diverse presentaties tijdens informatiesessies 
waaraan ons Agentschap deelneemt.

Controle en eventueel 
repressieve aanpak

Het DG INSPECTIE van het FAGG voert in 
dit kader drie soorten controles uit:

• Klachtenbehandeling
Klachten die bij ons contactpunt 
binnenkomen, worden doorgegeven aan 

de inspecteurs van het DG INSPECTIE, 
die deze verder onderzoeken en het nodige 
gevolg geven binnen het kader van hun 
bevoegdheden. 

• Geplande controles
De geplande controles van het Agentschap 
hebben momenteel vooral betrekking op 
het naleven van de visumplicht, toegekend 
door de vzw Mdeon. Dit orgaan is door 
de minister van Volksgezondheid erkend 
voor het verzekeren van de procedure tot 
het verlenen van visa. In dit verband is het 
Agentschap verheugd over de kwaliteit van 
het door Mdeon geleverde werk gedurende 
nu al meer dan drie jaar en over de goede 
samenwerking die het FAGG heeft met deze 
partner. Ter herinnering: farmaceutische 
firma’s en firma’s die medische 
hulpmiddelen produceren, moeten eerst 
een visum verkrijgen, eventueel via de 
wetenschappelijke organisatoren van een 
congres, alvorens ze gezondheidszorgbeoe-
fenaars mogen sponsoren die deelnemen 
aan wetenschappelijke manifestaties 
met minstens één overnachting. Onze 
inspecteurs besteden ook bijzondere 
aandacht aan het gevolg dat bedrijven geven 
aan sponsoringaanvragen of –beloftes 
die een definitieve visumweigering 
kregen van de vzw Mdeon; er wordt 
ook nagegaan of firma’s die nooit een 
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visumaanvraag indienden bij de vzw 
Mdeon, geen sponsoringactiviteiten 
hadden voor dewelke een visum nodig zou 
zijn geweest. Een andere prioriteit is de 
controle op de realiteit op het terrein van 
de sponsoringvoorwaarden zoals voorzien 
in de visumaanvraag ingediend bij de 
vzw Mdeon en die resulteerden in een 
toekenning van een visum.

• Andere vormen van controle 
De andere vormen van controle omvatten 
alle niet-geplande controles inzake premies 
en voordelen die door het DG INSPECTIE 
worden uitgevoerd op basis van diverse 
gegevens verzameld door medewerkers 
van het FAGG in het kader van hun 
“routinetaken” .

Controles in het kader van de 
toepassing van artikel 10 van 
de wet van 25 maart 1964 

enkele cijfers voor 2009 en 2010 

2009 2010

Ontvangen klachten 13 35

Geplande controles 110 wetenschappelijke 
manifestaties 

29 verschillende wetenschappelijke
manifestaties

+
127 dossiers met een definitieve 

weigering van visum 
Mdeon werden geëvalueerd/

bestudeerd.

Andere vormen van controle 18 controles 6 controles 
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Na bijkomend onderzoek opende het DG 

INSPECTIE in 2010, voor alle controles 

opgenomen in de tabel op pagina 47, 

152 dossiers wegens vermoeden van inbreuk 

op artikel 10. 

Op 13 mei 2011 waren nog 22 van die dossiers 
in behandeling. 
Voor de afgesloten dossiers zijn: 
•	 8 processen-verbaal (pv’s) van overtreding 

opgemaakt (één dossier kan verschillende 
personen betreffen en kan naar 
verschillende pv’s leiden);

•	 232 waarschuwingen gegeven (één dossier 
kan verschillende personen betreffen en 
kan naar verschillende waarschuwingen 
leiden); 

•	 45 dossiers zonder gevolg geklasseerd. 

Toekomstperspectieven 
De resultaten zullen jaarlijks door het DG 
INSPECTIE worden herbeoordeeld en zullen, 
op basis van een risicoanalyse, het Agentschap 
toelaten het controlebeleid eventueel aan te 
passen en te herdefiniëren, alsook, indien 
nodig, de prioriteiten ter zake bij te stellen.

‘Het dG INSPECTIE 
heeft acht pv’s van 

overtreding opgemaakt,  
232 waarschuwingen 

gegeven en 45 dossiers 
zonder gevolg 
geklasseerd,

 

overzicht cijfers
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Bijwerkingen melden via www.gelefiche.be
Het FAGG lanceerde eind november 

2010 de website www.gelefiche.be om 

bijwerkingen van geneesmiddelen voortaan 

online te melden. Bijwerkingen kunnen 

gemeld worden door de gezondheidszorg-

beoefenaars aan het Belgisch Centrum 

voor Geneesmiddelenbewaking voor 

geneesmiddelen voor Humaan gebruik 

(BCGH) van het FAGG. Die lancering 

werd officieel aangekondigd tijdens een 

event in aanwezigheid van mevrouw 

Laurette Onkelinx, minister van Sociale 

zaken en Volksgezondheid, belast met 

Maatschappelijke integratie.

Deze website voor het online melden is een 
alternatief voor de papieren gele fiche met 
als bedoeling het melden van bijwerkingen 
op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en 
interactieve manier te laten verlopen. Zo 
wordt het melden beter geïntegreerd in de 
dagelijkse praktijk van de artsen, apothekers 
en tandartsen. Dankzij een toename van het 
aantal meldingen en een betere kwaliteit 
ervan beoogt het FAGG zo bij te dragen tot 
een betere kennis van het veiligheidsprofiel 
en gebruiksveiligheid van geneesmiddelen. 
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Een oefening rond expertisenetwerking en 

een analyse binnen de Afdeling Evaluatoren 

van het DG PRE vergunning bevestigden dat 

het FAGG kampt nog met een gebrek aan 

specifieke expertise in een beperkt aantal 

kritische wetenschappelijke domeinen. Om 

de taken als Agentschap optimaal te kunnen 

vervullen, is het noodzakelijk de ontbrekende 

expertise op korte termijn beschikbaar en 

verankerd te hebben binnen het FAGG.

Gezien het specifieke karakter van de 
geïdentificeerde kritische domeinen zijn 
experten met een gespecialiseerde opleiding 
en ervaring op het terrein nodig. Externe 
werving en een aangepast barema zijn 
bijgevolg noodzakelijk. Er is beslist om deze 
kritische profielen aan te werven via een 
contract met het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid (WIV), onder meer omdat 
het WIV de mogelijkheid heeft om een 
specifieke arbeidsovereenkomst aan te bieden 
voor wetenschappelijk personeel in federale 
overheidsinstellingen. Eind 2010 zijn al drie 
nieuwe medewerkers aangeworven via deze 
weg.

Quality evaluator inzake 
geavanceerde therapieën
(DG	PRE	vergunning,	Afdeling	Evaluatoren)

De invulling van deze functie was nodig om 
onze basistaken correct te kunnen vervullen. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om aanvragen 
tot klinische studies met geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapieën (ATMP), zoals 
gentherapie, somatische celtherapie en 
weefselmanipulatie.
Daarnaast heeft het FAGG ook de ambitie 
om op Europees niveau een rol te spelen in 
het domein van de ATMP, bijvoorbeeld in 
de EMA-procedures voor classificatie, advies 
aan kleine en middelgrote ondernemingen, 
wetenschappelijk advies en het in de handel 
brengen van geneesmiddelen.

Arts voor risk/benefit analyse 
inzake klinische studies 
(DG	PRE	vergunning,	Afdeling	R&D	(humaan)

Bij het evalueren van aanvragen voor het 
uitvoeren van klinische studies is het van 
belang dat een globale analyse gebeurt 
van het risico waaraan een deelnemer aan 
een klinische studie onderworpen wordt. 
Tegenover dit risico staan de baten, zowel 

voor de deelnemer als voor de maatschappij.
Tijdens de uitvoering van een klinische 
studie worden tal van gegevens gegenereerd 
die allemaal een impact kunnen hebben op de 
risico/baten balans. Het gaat hier bijvoorbeeld 
om amendementen, bijwerkingenrapporten 
en jaarlijkse veiligheidsverslagen. In het licht 
van de veiligheid van de proefpersonen en 
de relevantie van de gegevens uit de studies, 
is het noodzakelijk dat in samenwerking 
met de betrokken diensten binnen het 
FAGG, de Ethische comités, een nieuwe 
evaluatiemethodologie ontworpen en 
toegepast wordt. Bovendien is het de 
bedoeling deze nieuwe ervaringen uit te 
wisselen met de andere betrokken Europese 
lidstaten.

Arts voor de bewaking van de 
veiligheid van geneesmiddelen
(DG	POST	vergunning,	Afdeling	Vigilantie)

In functie van de humane 
geneesmiddelenbewaking is het FAGG 
verantwoordelijk voor de evaluatie 
van gegevens in verband met de 
gebruiksveiligheid van geneesmiddelen. 
Belangrijke bronnen van informatie 
zijn de periodieke verslagen inzake 
geneesmiddelenbewaking en de individuele 

FAGG zoekt wetenschappelijke profielen
Aanwerving	samen	met	Wetenschappelijk	Instituut	Volksgezondheid
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meldingen van bijwerkingen die 
verbonden kunnen zijn aan het gebruik van 
geneesmiddelen.
Tijdens de procedure voor een 
aanvraag tot VHB wordt bovendien een 
evaluatie gemaakt van het systeem voor 
geneesmiddelenbewaking dat door de 
firma zal gebruikt worden zodra de VHB is 
toegekend.
De Afdeling Vigilantie had nood aan een 
uitbreiding van expertisecapaciteit. Hierbij 
werd specifiek gezocht naar een arts.

Voor twee andere kritische profielen is de 
aanwervingsprocedure nog lopende:

Biostatisticus
(DG	PRE	vergunning,	Afdeling	Evaluatoren)

Bijkomende expertise is nodig voor de 
evaluatie van de statistische verwerking 
van gegevens in verband met de kwaliteit, 
veiligheid en/of doeltreffendheid van 
geneesmiddelen, voorgelegd in het kader van 
verschillende procedures.
De interne biostatisticus zal ook een 
belangrijke rol krijgen bij het uitbouwen 
van een netwerk met externe experten op 
nationaal en Europees niveau.

Evaluator klinische studie 
methodologie
(DG	PRE	vergunning,	Afdeling	Evaluatoren)

Doel van de functie is het evalueren van het 
protocol en de methodologie van klinische 
studies (bijv. selectie patiënten, randomisatie, 
klinische eindpunten) in het kader van 
aanvragen tot uitvoeren van klinische studies, 
wetenschappelijk advies en het in de handel 
brengen van geneesmiddelen.
De procedure voor de invulling van deze 
twee functies wordt normaliter begin 2011 
afgerond.

‘Gezien het specifieke 
karakter van de 

geïdentificeerde kritische 
domeinen zijn experten 

met een gespecialiseerde 
opleiding en ervaring op 

het terrein nodig,
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Resultaten
2010



De Afdelingen R&D (humaan), Marketing 
Authorisation (humaan), Evaluatoren en 
Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig 
Gebruik vormen de vier belangrijke 
afdelingen binnen het DG PRE vergunning. 
Daarnaast zorgen ook de Eenheden 
Homeopathie & Fytotherapie, Pharmacopeia/
API, Wetenschappelijk/Regulatoir Advies 
- Kennismanagement en Management 
ondersteuning voor het vervolledigen van het 
takenpakket van DG PRE vergunning.

Elke afdeling en eenheid werkten iedere dag 
opnieuw samen om de bestaansreden van het 
DG PRE vergunning waar te maken.

De bestaansreden van DG PRE vergunning
Het efficiënt (binnen de wettelijk bepaalde termijnen 
en kosteffectief ) en kwaliteitsvol behandelen van 
de aanvragen voor wetenschappelijk/regulatoir 
advies, voor klinisch onderzoek en voor de eerste 
vergunning voor het in de handel brengen (VHB) 
van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
Voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik, geneesmiddelen op basis van planten 
en homeopathische geneesmiddelen moeten 
naast de eerste VHB ook de wijzigingen ervan op 
eenzelfde wijze behandeld worden en moet het 
lifecyclemanagement van deze geneesmiddelen 
verzekerd worden.

directoraat-generaal PRE vergunning of alle activiteiten 
vóór de eerste vergunning voor het in de handel 
brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct

Gree
t M
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al van het DG PRE vergunning aan het woord.

DG PRE
vergunning

Afdeling R&D
(humaan)

Afdeling Evaluatoren

Afdeling Geneesmiddelen
voor Diergeneeskundig

Gebruik

Afdeling
Marketing Authorisation

(humaan)

In februari 2009 werd het DG PRE vergunning opgestart. Er werd gebouwd aan een 

structuur die het DG PRE vergunning de meeste slaagkansen zou bieden en die tevens 

ook gedragen werd door zijn medewerkers. In 2010 is deze structuur gevalideerd door de 

Administrateur-generaal en sindsdien operationeel.
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De opvolging en impactanalyse van 
initiatieven ter hoogte van de Europese 
Commissie (EC) en de evoluties in functie 
van de European Medicines Agency (EMA) 
en de Heads of Medicines Agencies (HMA) 
Roadmap blijven belangrijk om op te volgen, 
meer bepaald de nieuwe Clinical Trial Richtlijn, 
de Better Regulation (diergeneesmiddelen) 
en het Pharmaceuticals Pack (in het bijzonder 
aangaande farmacovigilantie en vervalste 
geneesmiddelen).

De Afdeling R&D (humaan) zal streven naar 
het opnemen van de rol als referentielidstaat 
voor een Voluntary Harmonisation Procedure 
(VHP) ter hoogte van de CTFG. Verder zal 
deze afdeling werken aan een plan van 
aanpak en de implementatie van de evaluatie 
van safety events in het kader van klinische 
studies. Ook het verder uitwerken van 
contributies vanuit het FAGG met betrekking 
tot Unmet Needs (inclusief weesziekten) zal 
niet uit het oog verloren worden.
De Afdelingen Evaluatoren (klinisch humaan) 
en Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig 
Gebruik zullen de nodige initiatieven nemen 
om de backlog verder weg te werken.
Bovendien zal de Afdeling voor 
Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig 
Gebruik samen met de Afdeling ICT werken 
aan de functionele analyse voor een globale 
informatisering voor documentbeheer.

Binnen het DG PRE vergunning zullen 
alle afdelingen en eenheden samenwerken 
met het oog op het verder optimaliseren 
en informatiseren van de verschillende 
rapporteringsystemen van de performanties.

We zullen ook actief voorrang geven aan 
acties voor de verdere uitbouw van een 
kwaliteitssysteem dat past binnen ons 
Agentschap.
Ten slotte zullen de afdelingen en eenheden 
verder uitgebouwd worden zodat de 
implementatie van de ontwikkelcirkels 
op een succesvolle manier kan gebeuren 
binnen het DG PRE vergunning. Dit is 
voor het managementteam van het DG 
PRE vergunning een cruciale voorwaarde 
om gemotiveerd, goed opgeleid de gestelde 
doelstellingen samen succesvol te realiseren.

Tijdens de tweede helft van 2010 heeft het DG 
PRE vergunning ook actief meegewerkt aan 
het opstellen van kwalitatieve hoogstaande 
programma’s voor zes van de twintig meetings 
die door het FAGG georganiseerd werden.
Hierbij lag de focus op de belangrijke 
lopende Europese initiatieven en discussies 
en tegelijkertijd werd ook voldoende 
aandacht besteed aan nationale inbreng.
Hiermee heeft het FAGG opnieuw 
een belangrijke bouwsteen gelegd als 
gewaardeerde en gevestigde waarde binnen 
het Europese netwerk van beleidsorganen.

‘2010 was een uniek jaar. 
We hebben opnieuw onze 

grenzen verlegd en hebben 
vol overgave geïnvesteerd 
in een geslaagd Belgisch 
voorzitterschap van de 

Europese Unie!,
Greet Musch

Visie DG PRE vergunning
Het team van het DG PRE vergunning wordt door 
alle partners in de gezondheidssector (nationaal en 
internationaal) erkend voor zijn regelgevende en 
wetenschappelijke expertise in deze materie.

Het is dan ook met trots en vol dankbaarheid 
naar mijn medewerkers toe dat ik u verder 
in detail weergeef wat de kerntaken en de 
behaalde resultaten in 2010 per afdeling en 
eenheid zijn.

Samen met u kijk ik ook al graag even vooruit 
naar enkele belangrijke aandachtspunten in 
2011.
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Afdeling R&d (humaan)

Kerntaken
De belangrijkste basistaak van de afdeling 
is de behandeling van aanvraagdossiers 
voor vergunningen voor klinische proeven 
(CTA-dossiers) en de daaruit voortvloeiende 
wijzigingen. Dergelijke aanvragen worden 
ingediend door de opdrachtgevers 
van klinische proeven: commerciële 
opdrachtgevers 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 preklinische 
gegevens. Na afloop van dit proces wordt 
het dossier afgesloten en gearchiveerd. 
Vervolgens wordt de beslissing van het 
Agentschap meegedeeld aan de firma/persoon 
die het dossier indiende.
Ook aanvraagdossiers voor gebruik in 
schrijnende gevallen (CU) of medische 
noodprogramma’s (MNP’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.
Een andere belangrijke taak is de behandeling 
van vaak gestelde vragen aangaande klinische 
proeven of onderzoek en ontwikkeling die 
binnenkomen via telefoon, post of e-mail aan 
het algemene adres van de afdeling: CT.RD@
fagg.be.

Efficiënt vervullen van de taken
•	 Wat CTA- en CU/MNP-dossiers betreffen, is 

het de bedoeling om de wettelijk vastgelegde 
termijnen in acht te nemen zonder in te 
boeten aan professionaliteit. De afdeling 
werkt geregeld samen met de Afdeling 
Evaluatoren, de Ethische comités, andere 
Europese lidstaten en met externe klanten 
om de samenwerking en de afhandeling 
van de dossiers steeds zo efficiënt en 
harmonieus mogelijk te verbeteren. 
De Afdeling R&D (humaan) werkt ook 
samen met het DG INSPECTIE en met de 
Afdelingen Vigilantie (farmaco, materio, 
hemo, bio) en Gezondheidsproducten.

•	 In de bijhorende tabel zien we in december 
2010 een daling van het aantal dossiers 
dat binnen de wettelijke termijn is 
behandeld. Dat percentage omvat zowel de 
originele CTA-dossiers als de dossiers die 
ingediend worden voor wijzigingen; vooral 
laatstgenoemde zijn getroffen door deze 
daling. Door interne mutaties lag het aantal 
beheerders immers lager dan in het begin 
van het jaar. Daardoor is voorrang gegeven 
aan de afhandeling binnen de wettelijke 
termijnen van initiële dossiers en is een 
reorganisatie van de afdeling voorbereid 
om in het jaar 2011 opnieuw een tijdige 
afhandeling van alle types dossiers te 
kunnen verzekeren.

•	 In 2010 ontving de Afdeling R&D (humaan) 
tien dossiers voor CU-programma’s 
en drie wijzigingen ervan. Daarnaast 

zijn er uitzonderlijk twee bijkomende 
CU-programma’s toegekend. Anderzijds 
ontving de Afdeling R&D (humaan) 21 
dossiers voor MNP en twaalf wijzigingen 
ervan. Al deze dossiers werden binnen de 
wettelijk vastgelegde termijn afgehandeld.

•	 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
•	 De Afdeling R&D (humaan) neemt deel aan 

de vergaderingen van de ad-hocgroep van 
de EC en verzekert het secretariaat van de 
Clinical Trial Facilitation Group (CTFG) 
van de HMA.

•	 In het kader van de CTFG neemt de 
afdeling actief deel aan de VHP. De VHP is 
een proces voorafgaand aan de eigenlijke 
indiening, dat opdrachtgevers de garantie 
biedt van een gemeenschappelijke en 
geharmoniseerde beoordeling van hun 
dossiers voor multinationale proeven 
door de betrokken lidstaten. De nationale 
indiening na de VHP wordt daarmee een 
zuiver administratief proces.

Ontwikkeling en versterking van de 
wetenschappelijke expertise
•	 Eind 2010 kwam een nieuwe collega de 

Afdeling R&D (humaan) versterken voor de 
beoordeling van het luik Safety Reporting bij 
klinische proeven.

DG PRE
vergunning

Afdeling R&D
(humaan)

Afdeling Evaluatoren

Afdeling Geneesmiddelen
voor Diergeneeskundig

Gebruik

Afdeling
Marketing Authorisation

(humaan)
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CTA- en CU/MNP-dossiers in 2010

Maand in 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CTA-dossiers

Ingediende dossiers 31 23 59 40 40 48 45 49 49 38 41 49

Ingediende wijzigingen 174 135 146 162 112 136 149 98 137 143 108 82

dossiers (initieel + wijzigingen) 
afgehandeld binnen de wettelijke 
termijn

98,1% 98,1% 96,2% 96,1% 97,4% 96,8% 97,5% 98,0% 97,4% 97,8% 94,7% 81,2%

Vragen aangaande klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

Antwoorden op gekende vragen 
binnen twee dagen

86,0% 86,0% 91,0% 100% 100% 100% 89,0% 75,0% 100% 80,0% 91,0% 100%

Antwoorden op nieuwe vragen 
binnen vijf dagen

77,0% 81,0% 76,0% 61,0% 51,0% 76,0% 82,0% 81,0% 83,0% 63,0% 55,0% 87,0%

Cijfers
voor 2010
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Afdeling Marketing Authorisation (humaan)

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 die haar worden 
toevertrouwd tijdens de validatie-, beheer- en 
evaluatiefase om tot een eindbeslissing te 
komen en eventueel een VHB toe te kennen.

De Afdeling Marketing Authorisation 
(humaan) ging na een korte transitieperiode 
van start op 1 juli 2009. De afdeling ging 
haar tweede levensjaar versterkt, beter 
gestructureerd en meer ervaren in om haar 
takenpakket nog beter te kunnen uitvoeren.
De belangrijkste taken van de Afdeling 
Marketing Authorisation (humaan):
•	 Ontvangst en validatie van 

VHB-aanvraagdossiers;
•	 Ontvangst en administratieve opvolging 

van Active Substance Master File (ASMF);
•	 Coördinatie en opvolging van dossiers 

naargelang van de deadlines;
•	 Schakel tussen de farmaceutische industrie, 

nationale en internationale (EMA) 
instanties, deskundigen (intern en extern) 
en partnerinstellingen (WIV);

•	 Secretariaat van de Commissie voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik;

•	 Actieve deelname aan het overleg met 
bijvoorbeeld de bevoegde autoriteiten, 

CMDh en BRAS aangaande reglementaire 
dossiers;

•	 Opstellen van openbare 
beoordelingsrapporten (PAR)

•	 Administratieve afsluiting van dossiers en 
aflevering van de VHB.

Organisatie
De organisatie van de Afdeling Marketing 
Authorisation (humaan) steunt op drie cellen:
•	 De Cel MRP/DCP/NP staat in voor de 

behandeling van nieuwe VHB-aanvragen.
•	 De Cel Afsluiting staat in voor de 

administratieve afsluiting van dossiers en 
de aflevering van de VHB.

•	 De Cel CP staat in voor nieuwe 
VHB-aanvragen, line extensions, variaties 
en hernieuwingen.

Om haar taken uit te voeren, werkt de 
Afdeling Marketing Authorisation (humaan) 
samen met alle diensten van het FAGG, 
zowel uit het DG PRE vergunning en het DG 
POST vergunning als het DG INSPECTIE. De 
Afdeling Marketing Authorisation (humaan) 
is een multidisciplinaire groep die bestaat 
uit beheerders (onder andere apothekers, 
scheikundigen) die instaan voor de validatie 
en het beheer van de dossiers en assistenten 
die de dossierbeheerders bijstaan in de 
administratieve taken.

Efficiënt vervullen van de taken
Naast haar gebruikelijke taken realiseerde 
onze afdeling in 2010 een aantal bijzondere 
projecten:
•	 Uitwerking van een vereenvoudigde 

nationale registratieprocedure. Deze 
vereenvoudigde procedure moet het mogelijk 
maken om de wettelijk bepaalde termijnen 
na te leven, meer transparantie te bieden over 
de stadia van de procedure en talrijke reeksen 
van vragen en antwoorden te vermijden. De 
procedure zal ingevoerd worden zodra de 
nodige middelen dit mogelijk maken.

•	 Investering in opleiding en bijscholing van 
het personeel, in het bijzonder voor de Cel 
MRP/DCP/NP en de Cel Afsluiting, waar 
nieuwe personeelsleden aan de slag gingen.

•	 Er zijn maatregelen genomen om de 
werkkwaliteit van de Afdeling Marketing 
Authorisation (humaan) te verbeteren in 
de verschillende stappen die een dossier 
doorloopt: kwaliteitscontrole van de validatie, 
het beheer en de afsluiting.

•	 De grote uitdaging voor de Afdeling 
Marketing Authorisation (humaan) is om 
VHB-aanvragen binnen de wettelijke 
termijn van dertig dagen af te sluiten. De 
Cel Afsluiting leverde zware inspanningen 
om deze termijn na te leven en in mei 2010 
werd er een monitoringtool ingevoerd die 
de termijn van administratieve afsluiting 
berekent.

DG PRE
vergunning

Afdeling R&D
(humaan)

Afdeling Evaluatoren

Afdeling Geneesmiddelen
voor Diergeneeskundig

Gebruik

Afdeling
Marketing Authorisation

(humaan)
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De gemiddelde termijn van administratieve 
afsluiting in aantal dagen sinds de maand 
mei 2010 tot de maand december 2010, op 
een totaal van 212 afsluitingen voor DCP- en 
MRP-procedures.

Termijn Effectieve 
afsluiting 

Clock-stop Totaal 
afsluiting

Gemiddelde 
(in dagen)

30,41 22,47 54,00

- Effectieve afsluiting: gemiddelde termijn vanaf 
het effectieve begin van de afsluiting door de Cel 
Afsluiting tot het einde van de afsluiting.

- Clock-stop: gemiddelde antwoordtermijn van de 
firma’s op de commentaren van de Cel Afsluiting.

- Totaal afsluiting: volledige afsluitingstermijn 
(effectieve afsluiting + wachttijd tussen het einde van 
de procedure “dag 210 voor DCP/dag 90 voor MRP” 
en het effectieve begin van de afsluiting).

Verhogen van de nationale en 
internationale erkenning
•	 De doelstelling van zes dossiers waarvoor 

België optrad als rapporteur voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
geregistreerd via de CP werd bereikt.

•	 Bovendien werd de doelstelling van tien 
dossiers waarvoor België optrad als RMS 
voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik geregistreerd via MRP en DCP 
eveneens bereikt.

•	 Vereenvoudiging van de validatie voor 
DCP en MRP. Het CMDh heeft aan de 

validatieproblemen gewerkt en een 
overeenkomst afgesloten met alle lidstaten. 
De vragen gesteld tijdens de validatiefase 
zijn onderverdeeld in Validation-Issues en 
Non-Validation Issues. Zodoende kan de 
RMS de procedure starten wanneer de 
Validation-Issues opgelost zijn.

•	 Verbetering van de communicatie binnen 
de afdeling via maandelijkse vergaderingen 
van elke cel, feedback van de vergaderingen 
van het CMDh en het CHMP om de 
reglementaire kennis up-to-date te 
brengen en te verdiepen.

•	 Vertegenwoordiging van het FAGG op 
CMDh-niveau. Het Belgische CMDh-lid 
neemt deel aan de maandelijkse 
vergaderingen van het CMDh op de zetel 
van het EMA in Londen. Dat houdt de 
actieve deelname in aan de besprekingen 
over de reglementaire en wetenschappelijke 
vraagstukken om antwoorden te bieden en 
de harmonisatie van de reglementering van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
tussen de lidstaten te bevorderen. Er wordt 
tussengekomen bij onenigheid tussen 
lidstaten voor DCP- en MRP-procedures 
om het standpunt van het FAGG te 
verdedigen en uit te leggen.

•	 Op deze vergaderingen worden de zaken 
gecoördineerd en delen de bevoegde 
instanties uit de verschillende lidstaten 
hun standpunten en ervaringen mee om 
tot voorstellen te komen over kwesties 

die betrekking hebben op het Europees 
regelgevend systeem betreffende 
geneesmiddelen.

•	 Ondersteuning aan de Belgische 
CHMP-leden.
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MRP, DCP en NP

Er zijn 405 dossiers afgesloten voor de MRP-, 
DCP- en NP-procedures.

Het aantal ingediende dossiers (IN) en het 
aantal afgesloten dossiers (OUT) voor het jaar 
2010.

dossiers Totaal

IN 402

oUT 405

CP

Het aantal ingediende dossiers (IN) en het aantal 
afgesloten dossiers (OUT) voor het jaar 2010.

dossiers Totaal

IN 271

oUT 301

Het aantal ingediende dossiers (IN) per 
type CP en per rol gespeeld door België 
(rapporteur/co-rapporteur) voor het jaar 2010.

Type procedure IN Totaal

CP CoRAP FUM 97

CP CoRAP II ANA 9

CP CoRAP II CLIN 30

CP CoRAP NEW 1

CP CoRAP X 6

CP CoRAP RQ 5

CP RAP FUM 71

CP RAP IB 7

CP RAP II ANA 13

CP RAP II CLIN 18

CP RAP NEW 2

CP RAP X 3

CP RAP RQ 9

271

Het aantal afgesloten dossiers (OUT) per 
type CP en per rol gespeeld door België 
(rapporteur/co-rapporteur) voor het jaar 2010.

Type procedure oUT Totaal

CP CoRAP FUM 100

CP CoRAP II ANA 15

CP CoRAP II CLIN 30

CP CoRAP NEW 1

CP CoRAP X 1

CP CoRAP RQ 3

CP RAP FUM 93

CP RAP IB 3

CP RAP II ANA 16

CP RAP II CLIN 24

CP RAP NEW 2

CP RAP X 1

CP RAP RQ 12

301

Cijfers
voor 2010

Balans van de Afdeling Marketing Authorisation (humaan) voor het jaar 2010
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Eenheid Homeopathie & Fytotherapie

Kerntaken
De rol van de Eenheid Homeopathie 
& Fytotherapie is het verlenen en het 
opvolgen van de registraties en VHB van 
homeopathische geneesmiddelen en 
kruidengeneesmiddelen. Deze eenheid is 
belast met het evalueren en beheren, in 
de brede zin van het woord, van dossiers 
tot 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. 
Verschillende dossierbeheerders en experten 
staan in voor het beheer van de dossiers en 
de evaluatie van de kwaliteit, veiligheid en 
doeltreffendheid. De eenheid werkt ook mee 
aan 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 
diergeneeskundig gebruik (HCG)

•	 De Commissie voor 
kruidengeneesmiddelen voor menselijk 
gebruik (CKG)

Efficiënt vervullen van de taken
Homeopathische geneesmiddelen zijn 
sinds 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, genotificeerd worden ter 
voorbereiding van de registratie/vergunning 
ervan. Ongeveer 18.000 homeopathische 
geneesmiddelen zijn genotificeerd en de 
gefaseerde registratieprocedure loopt volop.
Elk nieuw homeopathisch geneesmiddel dat 
niet genotificeerd is, moet geregistreerd/
vergund worden alvorens in de handel 
te brengen volgens een van de twee 
procedures die in het KB van 14 december 
2006 beschreven zijn onder andere. door 
de artikelen 38 en 41. Momenteel lopen er 
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 evalueren en beheren 
van dossiers voor kruidengeneesmiddelen, 
meer bepaald met betrekking tot nieuwe 
aanvragen tot registratie en vergunning, 
alsook met de behandeling van de aanvragen 
voor wijzigingen van bestaande registraties 
en vergunningen. Een dossierbeheerder en 

verschillende experten werken hiervoor nauw 
samen met de CKG.

Verhogen van de nationale en 
internationale erkenning
De Eenheid Homeopathie & Fytotherapie 
nam deel aan de vergaderingen van het 
HMPWG op Europees niveau. België treedt 
er op als rapporteur voor het project FSD. 
Drie nieuwe documenten in verband met 
FSD zijn gefinaliseerd en gepubliceerd op de 
HMA-website in mei 2010.
Betreffende het project Rechtvaardiging van 
het homeopathische gebruik, is een Points to 
Consider on the Justification of Homeopathic 
Use gefinaliseerd en goedgekeurd door de 
HMPWG en gepubliceerd op de website van 
de HMA in mei 2010. Daaropvolgend, heeft 
de eenheid de verslaggeving voor dit project 
doorgegeven aan Frankrijk.

Daarnaast is de eenheid vertegenwoordigd 
bij het EDQM, groep HMM, in het kader 
van het opstellen van monografieën met 
betrekking tot de bereidingsmethodes 
van homeopathische stamproducten, de 
deconcentratie en verwante onderwerpen.

Begin 2008 is een autonome CKG opgericht, 
die haar activiteiten voortzette in 2010.
Deze commissie maakt eveneens de link met 
de activiteiten van het HMPC en draagt zo 
bij tot de voorbereiding van de monografieën 
door de experten.
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Bilan 2010 - homeopathische 
geneesmiddelen

Module 3 Module 5 Module 4

Evaluatie van nieuwe dossiers Complexen 8 4 1

Farmaceutische vormen

Verdunningen 2

Unitairen 10

Publiciteitsdossiers 
“Gentlemen agreement”

5 10

Beantwoorden van vragen Complexen 14 7 1

Farmaceutische vormen 30

Verdunningen 10

Unitairen 23

Publiciteitsdossiers 
“Gentlemen agreement”

2 7

2010 was het jaar waarin het FAGG de eerste 
VHB voor een homeopathisch geneesmiddel 
kon overhandigen aan de aanvrager, een 
belangrijk signaal naar de stakeholders. 
Een signaal dat getuigt van de rol die het 
FAGG speelt in het ter beschikking stellen 
van gecontroleerde geneesmiddelen aan 
de bevolking ongeacht de therapeutische 
techniek die door de patiënt gekozen wordt.

Er zijn belangrijke vergaderingen 
georganiseerd met de stakeholders 
betreffende actuele en toekomstige 

bekommernissen (belangrijke thema’s: bilan, 
MRP, submission calendars en generieke 
dossiers-crossreferenties, No Assay threshold, 
FAMHP: Ethanol in children position paper).

Bilan 2010 - kruidengeneesmiddelen

In 2010 zijn er 64 dossiers afgesloten voor 
kruidengeneesmiddelen.
Als expert voor kruidengeneesmiddelen 
werkt de eenheid mee aan de voorbereiding 
van adviezen. Het neemt deel aan de 
vergaderingen van de Gemengde Commissie 
met een Kamer voor producten voor 
menselijk gebruik en een Kamer voor 
producten voor diergeneeskundig gebruik. 
In dat verband heeft het een Europees project 
voorbereid over borderlineproducten en 
een Europees Borderline Assessment Netwerk 
geïnitieerd.

De eenheid heeft ook veel energie 
geïnvesteerd in de informatieverstrekking in 
verband met de regularisatie van bereidingen 
op basis van planten in de context van 
traditionele kruidengeneesmiddelen en 
zal dit in de toekomst blijven doen met 
als doelstelling de Volksgezondheid te 
beschermen.62
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Afdeling Geneesmiddelen voor diergeneeskundig Gebruik

De Afdeling Geneesmiddelen voor 

Diergeneeskundig Gebruik heeft 

verschillende taken die betrekking 

hebben op het in de handel brengen van 

geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik.

Kerntaken
De belangrijkste opdracht van de Afdeling 
Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig 
Gebruik bestaat volgens de NP, de MRP of 
de DCP uit de validatie, het beheer en de 
afsluiting van dossiers voor:

•	 Aanvragen voor VHB;
•	 Analytische en klinische variaties;
•	 Vijfjaarlijkse hernieuwingen (RQ’s).

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 
verantwoordelijkheid van haar personeel 
dat de afdeling het merendeel van haar 
doelstellingen voor 2010 heeft verwezenlijkt.

Efficiënt vervullen van de taken
•	 Aanvragen voor VHB

De afdeling behandelde in 2010 
verschillende VHB-aanvragen. Het aantal 
aanvragen via de NP en de MRP daalt 
elk jaar in het voordeel van de DCP. 
Het percentage nieuwe VHB-aanvragen 
ingediend via de DCP steeg in 2010 met 
52% in vergelijking met 2009.
Voor dossiers ingediend via de NP 
en de MRP ligt het aantal afgesloten 
dossiers significant hoger dan het aantal 
nieuwe aanvragen ingediend in 2010. De 
omgekeerde tendens wordt waargenomen 
voor de DCP gezien de significante stijging 
van ingediende dossiers in 2010, maar 
vooral rekening houdend met de duur 
van de procedure. Een VHB-aanvraag 
ingediend via de DCP wordt immers zelden 
in hetzelfde kalenderjaar afgesloten.

•	 Analytische en klinische variaties
Het aantal behandelde variaties van het 
type IA, IB en II is in 2010 niet merkbaar 
gestegen in vergelijking met vorig jaar.
Het aantal afgesloten variaties daarentegen 
ligt hoger dan het aantal variaties 
ingediend in 2010 en dit zowel voor de NP 
als de MRP. Hierdoor kon de achterstand 

met minstens 79 dossiers verkleind worden 
voor variaties van het type I en 92 dossiers 
voor variaties van het type II. De toepassing 
van Verordening nr. 1234/2008 betreffende 
de variaties heeft mee gezorgd voor de 
stijging van het aantal afgesloten dossiers.

•	 Vijfjaarlijkse hernieuwingen (RQ’s).
In 2010 sloot de Afdeling Geneesmiddelen 
voor Diergeneeskundig Gebruik veel meer 
dossiers voor vijfjaarlijkse hernieuwing 
af dan er binnenkwamen. Hierdoor werd 
een van de doelstellingen, namelijk een 
significante daling van de achterstand op 
het gebied van vijfjaarlijkse hernieuwingen, 
verwezenlijkt.
Voor de NP daalde de achterstand dus met 
minstens 195 dossiers voor wat vijfjaarlijkse 
hernieuwingen betreft.

DG PRE
vergunning

Afdeling R&D
(humaan)

Afdeling Evaluatoren

Afdeling Geneesmiddelen
voor Diergeneeskundig

Gebruik

Afdeling
Marketing Authorisation

(humaan)
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Cijfers
voor 2010

Het aantal ingediende en afgesloten 
dossiers voor 2010.

Hieruit blijkt dat voor elke categorie, 
met uitzondering van de DCP, het aantal 
afgesloten dossiers hoger ligt dan het aantal 
ingediende dossiers. Er is dus een duidelijke 
inhaalbeweging merkbaar.

IN 2009 oUT 2009 IN 2010 oUT 2010 Verschil 
tussen IN en 

oUT 2010

NP IA & IB variaties 695 705 640 664 -24

 type II variaties 121 128 64 121 -57

 RQ’s 83 201 35 230 -195

 VHB 17 22 2 15 -13

 klinische proeven 19 14 19 23 -4

MRP IA & IB variaties 564 438 652 717 -65

 type II variaties 92 112 84 119 -35

 RQ’s 71 57 56 72 -16

 VHB 36 43 26 34 -8

dCP VHB 79 56 120 72 48

Totaal 1.777 1.776 1.698 2.067 -369
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Vermindering van de achterstand

In de tabel wordt duidelijk dat in de loop 
van 2010 de Afdeling Geneesmiddelen voor 
Diergeneeskundig Gebruik 369 dossiers meer 
afgehandeld heeft dan er binnengekomen 
zijn. Dat betekent een significante daling van 
de achterstand.

Voor NP toont de onderstaande grafiek dat 
de historische achterstand (nationaal) die 
sinds de oprichting van het FAGG zo goed als 
weggewerkt is.

Verhogen van de nationale en 
internationale erkenning
•	 In 2010 namen de 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 die werden 
georganiseerd in het kader van het 
Belgische voorzitterschap van de Raad van 
de Europese Unie.

•	 De afdeling nam via haar 
vertegenwoordiger ook actief deel aan de 
maandelijkse vergaderingen van het CMDv.

•	 De leden van de afdeling woonden 
daarnaast ook nog andere internationale 
vergaderingen bij, waaronder de 
vergadering van het TOPRA.

•	 Om de beoordeling van bepaalde 
dossiers te versnellen, werd in 2010 een 
samenwerkingsprotocol ingevoerd met het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland.

•	 De leden van de afdeling werkten actief 
mee aan de publicatie van de wachttijden 
en van de FAQ op internet, 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.
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Afdeling Evaluatoren

Kerntaken
De belangrijkste basistaak van de afdeling 
bestaat uit de evaluatie van wetenschappelijke 
gegevens ter ondersteuning van diverse 
externe aanvragen (onder andere 
wetenschappelijk advies, klinische studies en 
aanvragen tot VHB).
Daarnaast vertegenwoordigen de evaluatoren 
het FAGG in de meeste internationale 
wetenschappelijke comités en werkgroepen. 
De wetenschappelijke expertise van de 
afdeling wordt ook gebruikt om bij te 
dragen aan het verhogen van de nationale en 
internationale erkenning van het FAGG.
Om deze taken te kunnen vervullen, is het 
essentieel om de expertise continu uit te 
bouwen en te versterken.

Organisatie
De afdeling bestaat uit vier groepen 
evaluatoren:
•	 De groep van Quality evaluatoren;
•	 De niet-klinische groep;
•	 De klinische groep;
•	 De evaluatoren van diergeneesmiddelen.

Efficiënt vervullen van de taken
•	 De tabellen geven een overzicht van het 

aantal evaluatierapporten dat afgeleverd 
werd door de evaluatoren in 2010.

•	 Om de evaluatietaken op een efficiënte 
wijze aan de geschikte evaluator toe te 
wijzen en op basis van het rapport een 

duidelijk advies te formuleren, is een goede 
samenwerking met de interne klanten 
noodzakelijk. In 2010 is daarom gewerkt 
aan het versterken van de samenwerking 
met de andere afdelingen van het FAGG.

•	 Een belangrijke doelstelling voor 2010 was 
het verder wegwerken van de achterstand 
van dossiers tot aanvraag of wijziging van 
de VHB in de NP.

•	 De situatie is verschillend voor de 
specifieke teams:
 - De Quality evaluatoren hebben, zoals 
gepland, de achterstand volledig 
weggewerkt voor het einde van 2010.

 - Bij de niet-klinische evaluatoren is 
tijdelijk een beperkte achterstand 
opgebouwd. Deze zal, nu het team 
versterkt is, weggewerkt worden in het 
eerste deel van 2011.

 - Voor de klinische evaluatoren kon de 
daling van het aantal wachtende dossiers, 
die ingezet was in 2009, doorgezet 
worden in het eerste deel van het jaar. 
Nadien nam het aantal dossiers wachtend 
op een klinische evaluatie echter opnieuw 
toe. Als eerste maatregel om dat probleem 
aan te pakken, werd een pakket van type 
II variaties gecontracteerd. Na aanwerving 
van de voorziene junior evaluatoren 
tijdens de eerste helft van 2011 moet 
het mogelijk zijn de achterstand weg te 
werken tegen het einde van 2011.

 - Het aantal dossiers aangaande 

diergeneesmiddelen wachtend op 
evaluatie in de hernieuwingsprocedure 
is gehalveerd in de loop van 2010 (van 
ongeveer 130 naar 65 producten).

•	 Een actieplan voor de optimalisatie van 
de kwaliteit van de evaluatierapporten 
is uitgewerkt. Na verdere verfijning en 
validatie zal in 2011 begonnen worden met 
de implementatie hiervan.

Cijfers
voor 2010
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vergunning

Afdeling R&D
(humaan)
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Afdeling Geneesmiddelen
voor Diergeneeskundig

Gebruik

Afdeling
Marketing Authorisation

(humaan)
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	 Quality 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
Nationaal	variatie	&	RQ
MRP	&	DCP
CP

47 61 21 33 20 27 1 14 224

235 322 46 27 170 71 9 4 884

61 84 41 36 174 187 152 121 856

45 10 30 17 72 44 12 2 232

Wetenschappelijk Advies 41 0 96 0 17 0 14 0 168

Klinische studie 236 25 294 69 1 0 0 0 625

Totaal 665 502 528 182 454 329 188 141 2.989

	 Quality Klinisch

Eerste ronde Vanaf tweede ronde Eerste ronde Vanaf tweede ronde

VHB 	 	 	 	 Totaal

	 Nationaal	nieuw 7 17 6 17 47

	 Nationaal	variatie	&	RQ 100 47 37 93 277

	 MRP	&	DCP 2 1 30 13 46

	 CP 6 5 45 40 96

Wetenschappelijk Advies 2 0 3 0 5

Andere 0 0 8 0 8

Totaal 117 70 129 163 479

Aantal evaluatierapporten voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Aantal evaluatierapporten voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Cijfers
voor 2010

67

FAG
G

 ~ jaarverslag 2010



met zowel universiteiten, andere 
bevoegde autoriteiten, het EMA en 
beroepsverenigingen.

Versterken en uitbouwen van de 
wetenschappelijke expertise
•	 Er zijn acties ondernomen om de Afdeling 

Evaluatoren te versterken, rekening 
houdend met de resultaten van een analyse 
naar de kwalitatieve en kwantitatieve noden 
die eind 2009 uitgevoerd is.

•	 Via een samenwerking met het WIV zijn 
enkele kritische profielen aangeworven. 
Daarnaast is via Selor een selectie-examen 
en een interne selectie voor junior 
evaluatoren georganiseerd.

•	 De afdeling bestaat nu uit:
 - De groep van Quality evaluatoren 
gespecialiseerd in chemische producten, 
biologische producten, geneesmiddelen 
op basis van planten en, dankzij een 
recente aanwerving in samenwerking 
met het WIV, nu ook in geavanceerde 
therapieën (ATMP);

 - De niet-klinische groep is versterkt via 
een interne selectie. De verschillende 
evaluatoren hebben elk een eigen 
expertisedomein zoals vaccins, ATMP, 
biosimilars, early phase studies en 
pediatrie;

 - Binnen de klinische groep zijn er 
medewerkers die zich specifiek 
concentreren op bio-equivalentie (BE) en 

farmacokinetiek (PK) terwijl de anderen 
één of meer farmacotherapeutische 
domeinen opvolgen. Dat team kon spijtig 
genoeg nog niet versterkt worden in 2010, 
onder meer door het vertrek van twee 
senior evaluatoren en de investering die 
nodig is voor de selectie en opleiding 
van de vervangers. Begin 2011, na het 
beëindigen van de selecties via Selor, kan 
gewerkt worden aan de versterking van 
het klinische team;

 - De evaluatoren diergeneesmiddelen 
volgen elk enkele specifieke domeinen 
op;

 - Nieuwe expertisedomeinen die 
uitgebouwd worden zijn biostatistiek en 
methodologie voor design van klinische 
studies. De relevante experten, die zijn 
aangetrokken in samenwerking met 
het WIV, zullen de afdeling begin 2011 
versterken;

 - Daarnaast is actief gewerkt aan het 
versterken en vervolledigen van het 
netwerk met externe experten, onder 
meer in de speerpunten. De beschikbare 
expertise is verder geïnventariseerd via de 
expertendatabank.

Verhogen van de nationale en 
internationale erkenning
•	 De Afdeling Evaluatoren leverde een 

significante bijdrage aan de vergaderingen 
die georganiseerd werden in de context 
van het Belgische voorzitterschap van 
de Raad van de Europese Unie. De 
evaluatoren leverden onder meer de 
Belgische afgevaardigde voor vijf van de 
zes wetenschappelijke comités van EMA, 
die telkens een informele vergadering 
organiseerden.

•	 Naast de wetenschappelijke comités 
vertegenwoordigen de evaluatoren het 
FAGG ook in een belangrijk aantal 
wetenschappelijke werkgroepen op 
nationaal en internationaal niveau. Hierin 
is ook in 2010 een actieve rol gespeeld, 
bijvoorbeeld door het waarnemen van 
het Belgische voorzitterschap in de 
niet-klinische werkgroep van de PDCO, het 
optreden als rapporteur voor een aantal 
richtlijnen in de SWP van de CHMP en 
in de werkgroepen van de HMPC en de 
coördinatie van een aantal activiteiten rond 
vaccins.

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

•	 Verschillende evaluatoren dragen ook bij 
tot de erkenning van het FAGG door de 
opleiding die ze geven in samenwerking 
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Eenheid Wetenschappelijk-Technisch Advies & Kennisbeheer

Kerntaken
In april 2009 is vanuit het DG PRE 
vergunning een nieuwe gecentraliseerde 
dienstverlening geïmplementeerd voor de 
behandeling van aanvragen voor nationaal 
wetenschappelijk en/of technisch (bijv. 
regulatoir) advies (WTA). Naar aanleiding 
hiervan is de eenheid voor nationaal 
Wetenschappelijk/Regulatoir Advies - 
Kennismanagement opgericht binnen het DG 
PRE vergunning.

De eenheid biedt aanvragers de mogelijkheid 
om nationaal WTA aan te vragen voor 
bijvoorbeeld het onderzoek naar en de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik 
met het oog op eventuele aanvragen voor 
klinische studies, VHB of variaties van 
bestaande VHB van geneesmiddelen. De 
belangrijkste doelstelling van de eenheid 
bij het verstrekken van nationaal WTA 
aan aanvragers is de ontwikkeling van 
nieuwe geneesmiddelen zo veel mogelijk te 
bevorderen en te faciliteren vanuit regulatoir 
perspectief, ook vanuit een bezorgdheid om 
innovatieve geneesmiddelen zo snel mogelijk 
ter beschikking te stellen van de patiënten.

De belangrijkste basistaak van de 
eenheid bestaat uit het verzekeren van 
een gecentraliseerde, performante en 
transparante dienstverlening die de tijdige 

behandeling van nationale WTA-aanvragen 
binnen de wettelijk termijnen moet 
garanderen. Voor iedere 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 absolute 
vertrouwelijkheid verzekerd worden en 
moeten ook mogelijke belangenconflicten 
van de betrokken experten vermeden worden.

Daarnaast staat de eenheid ook in voor een 
consistente opvolging van eerder verstrekte 
nationale en Europese adviezen, bijvoorbeeld 
via de interface met vertegenwoordiging op 
onder andere 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 van het FAGG te kunnen waarborgen. 
In deze context werkt de eenheid ook 
transversaal samen met de verschillende 
afdelingen en eenheden binnen het FAGG.

Organisatie
De medewerkers van de eenheid staan in voor 
de algemene en inhoudelijke coördinatie 
van de adviesaanvragen, het dossierbeheer, 
de logistieke ondersteuning en het Conflict 
of Interest (COI) beheer. In 2011 zal de 

eenheid verder uitgebreid worden met een 
dossierbeheerder. Uiteraard moet de eenheid 
voor ieder WTA ook een beroep doen op 
regelgevende en wetenschappelijke expertise 
binnen het FAGG.

Wetenschappelijk-technisch Advies 
(WtA)

Efficiënt vervullen van de taken

Het aantal nationale en Europese adviezen die behandeld 
zijn in 2010

IN oUT

Nationale  adviezen 29 26

Europese adviezen 57 57

Van de 29 ingediende nationale aanvragen 
voor WTA zijn er 26 afgehandeld in 2010; drie 
zijn begin 2011 afgehandeld en dit binnen 
de wettelijke termijnen. Alle 57 ingediende 
Europese wetenschappelijke adviezen zijn 
tijdig afgehandeld. Zo heeft België 14% van de 
totale Europese WTA op zich genomen.
•	 Om de evaluatietaken op een efficiënte 

wijze aan de meest geschikte interne of 
externe evaluator/expert toe te wijzen 
en op basis van hun bevindingen een 
duidelijk advies te formuleren, is een 
goede samenwerking met de interne 
klanten noodzakelijk. In 2010 is daarom 
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partnerships te bewerkstelligen en 
initiatieven te ondersteunen om de 
reeds bestaande partnerships en 
interactiemechanismen met externe 
experten te verbeteren onder meer in 
functie van de verder opbouw, consolidatie 
en verspreiding van extern aanwezige 
expertise.

Kennismanagement

Een tweede belangrijke basistaak van de 
Eenheid Wetenschappelijk-Technisch Advies 
& Kennisbeheer bestaat uit de uitbouw en 
ondersteuning van kennisbeheer binnen het 
FAGG.

In het kader van het project Kennisbeheer 
waarvoor de directeur-generaal DG PRE 
vergunning de sponsor is binnen het FAGG, 
zijn een aantal pilootinitiatieven gerealiseerd 
in 2010.

•	 Binnen de Supportive Unit is een 
databank ontwikkeld met het oog op de 
inventarisatie van de opleidingen (onder 
andere externe opleidingen, gecertifieerde 
opleidingen, buitenlandse zendingen) 
en de terugkerende missies waaraan de 
medewerkers binnen het DG deelnemen. 
In 2011 zal verder gewerkt worden aan het 
opstellen van rapporten op basis van de 

Verhogen van de nationale en 
internationale erkenning
•	 Door de oprichting en initiële uitbouw 

van de nieuwe eenheid zijn de eerste 
fundamenten gelegd voor een performante 
WTA-verlening op nationaal niveau. 
Daarnaast hebben de sterke Belgische 
vertegenwoordiging op SAWP-niveau 
en de SAWP gerelateerde activiteiten, 
georganiseerd in functie van het Belgische 
voorzitterschap van de EU in 2010 hiertoe 
zeker positief bijgedragen.

Versterken en uitbouwen van de 
wetenschappelijke expertise
•	 Teneinde een gericht en hoogstaand 

kwalitatief WTA te kunnen verstrekken, 
is de beschikbaarheid en adequate input 
van de gepaste wetenschappelijke en/
of technisch, regulatoire expertise 
onontbeerlijk. In die context moeten de 
bijkomende investeringen in specifieke 
expertisedomeinen bij onder andere de 
Afdeling Evaluatoren in 2010 ongetwijfeld 
een positieve bijdrage leveren aan de 
dienstverlening voor nationaal en Europees 
WTA in 2011.

•	 Daarnaast werd vanuit deze eenheid 
actief meegewerkt aan het systematisch 
versterken en vervolledigen van het extern 
expertise netwerk, onder andere in de 
speerpunten. Ook in 2011 heeft de eenheid 
als doelstelling om nieuwe strategische 

ook gewerkt aan het versterken van de 
samenwerking met de andere afdelingen 
van het FAGG.

•	 Een belangrijke doelstelling voor 2010 was 
het verzekeren van de basis dienstverlening 
aan de externe klanten; in het bijzonder 
binnen de drie speerpunten van het FAGG 
welke hun zwaartepunt vinden binnen het 
DG PRE vergunning, deze zijn: VACCINS, 
EARLY PHASE DEVELOPMENT en 
ONCOLOGIE.

•	 In 2010 is een document ontwikkeld voor 
externe klanten teneinde de scope en 
procedures te verduidelijken van nationale 
WTA-aanvragen versus andere types van 
advies aanvragen (bijvoorbeeld: portefolio, 
pre-submission meetings, eCTA presubmission 
meetings, FAQ).

•	 De verdere structurele uitbouw en 
verfijning van het takenpakket van de 
eenheid binnen de nieuwe structuur van de 
organisatie is een belangrijke doelstelling 
voor 2011. Hierbij zal onder andere de 
nadruk gelegd worden op het verzekeren 
van de kwaliteit en consistentie van de 
verstrekte adviezen evenals het tijdig 
behandelen van de adviesaanvragen binnen 
de wettelijke termijnen.

•	 Na verdere verfijning en validatie (in 
overleg met alle stakeholders) zal in 2011 
ook begonnen worden met de uitvoering 
van het communicatieplan ter promotie 
van de nationale WTA-dienstverlening.
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In 2011 zal het project Kennisbeheer zich vooral 
richten op het vastleggen van criteria voor 
de identificatie van kritische kennis en het 
ontwerpen van een bruikbare methodologie 
voor de consolidatie van aanwezige (kritische) 
kennis evenals de kennisoverdracht 
tussen meer ervaren en minder ervaren 
medewerkers.

Daarnaast zal er ook aandacht uitgaan 
naar het opstellen van een actieplan 
rond het invullen van de meest kritische 
opleidingsbehoeften binnen het DG PRE 
vergunning en ook transversaal over het 
FAGG.

gegevens verzameld via deze databank.
•	 Vanuit de Afdeling Goed Gebruik werd een 

FAGG overkoepelende inventaris opgesteld 
van alle beschikbare wetenschappelijke 
boeken en tijdschriften aanwezig 
binnen ons Agentschap. Daarnaast is 
in samenwerking met verschillende 
overheidsdiensten en Fedict de collectie 
van elektronische wetenschappelijke 
tijdschriften aanzienlijk uitgebreid in 2010.

•	 Er is een pilootproject opgestart in het 
kader van een centrale archivering van 
presentaties met een algemeen toegevoegde 
waarde voor de medewerkers binnen het 
DG. Aan de medewerkers is gevraagd 
systematisch de presentaties, die ze zelf 
hebben opgesteld of die ze ontvingen in 
het kader van opleidingen en missies, 
aan de Supportive Unit toe te sturen samen 
met een aantal kernwoorden die nadien 
de opzoeking van de presentatie vanuit 
de pool moeten waarborgen. In 2011 
zullen de eerste realisaties van dit project 
geëvalueerd worden.

•	 Er is een archief opgestart met de 
publicaties in wetenschappelijke en 
vaktijdschriften waar medewerkers 
binnen het DG een actieve bijdrage 
leverden. Voor 2010 zijn elf publicaties 
verzameld waarvoor DG PRE vergunning 
medewerkers als (co-)auteur optraden.

•	 Een eerste belangrijke stap is gezet voor het 
centraliseren van alle evaluatierapporten.
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Eenheid Pharmacopeia/API

Kerntaken
De belangrijkste taken van de eenheid zijn:

•	 Bijdragen tot de verbetering van de 
kwaliteit van magistrale en officinale 
bereidingen;

•	 Behandelen van vergunningsaanvragen;
•	 Behandelen van dossiers betreffende 

de werkzaamheden van de Europese 
Farmacopeecommissie.

Efficiënt vervullen van de taken
Bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit 
van magistrale en officinale bereidingen door:

•	 Het ter beschikking stellen van het 
Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF) 

voor apothekers en de opstart van het 
TMF voor artsen zijn tot een goed einde 
gebracht. Om dit project te realiseren, 
is de hulp van MFK, een vereniging 
die de magistrale bereiding promoot, 
zeer nuttig gebleken. Deze vereniging 
groepeert de vertegenwoordigers van de 
twee belangrijkste beroepsorganisaties 
van apothekers (APB en OPHACO) en de 
vertegenwoordigers van de fabrikanten van 
grondstoffen.

•	 De herziening van het KB van 19 
december 1997 ter verbetering van de 
kwaliteit van de grondstoffen die door 
de officina-apothekers gebruikt worden. 
De herziening is momenteel nog steeds 
bezig en moet een betere kwaliteit 

waarborgen van de grondstoffen die in de 
handel circuleren. Door de herziening zal 
elke distributeur van grondstoffen - die 
conform de reglementering is - onder 
andere verplicht worden om een 
distributievergunning te verkrijgen. Dat is 
momenteel nog niet helemaal het geval.

Behandeling van vergunningsaanvragen 
binnen de voorgeschreven of wettelijke 
termijnen:

•	 Dankzij de constructieve en efficiënte 
samenwerking tussen firma’s, experten 
en beheerders van de eenheid, werden de 
aanvragen tijdig behandeld, met slechts 
zeer weinig achterstand. 

Het aantal vergunningsaanvragen in behandeling in 2010

	 Ingediend Vergund In behandeling 
bij firma

In behandeling 
bij secretariaat

In behandeling 
bij experts

Kan vergund 
worden

Totaal 1.552 739 351 126 1 335

Stand van zaken op 31 december 2010

Totaal aantal vergunningsaanvragen te behandelen in 2010 1.552 100,00%

Totaal aantal vergunningen toegekend in 2010 739 47,62%

Resterend aantal vergunningsaanvragen in behandeling op 31 december 2010 813 52,38%

Waarvan: In behandeling bij de firma’s 351 43,17%

 In behandeling bij het secretariaat 126 15,50%

 In behandeling bij de experten 1 0,12%

 Klaar voor goedkeuring 335 41,21%
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Verhogen van de nationale en 
internationale erkenning
Tijdige behandeling van de dossiers met 
betrekking tot de werkzaamheden van de 
Europese Farmacopeecommissie:

•	 Er werd geen enkele achterstand 
opgemeten 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.

De Eenheid Pharmacopeia/API ontwikkelde 
in 2010 het project Online TMF voor apothekers 
en boekte vooruitgang in het kader van de 
wijziging van het KB betreffende de kwaliteit 
van de grondstoffen gebruikt in officina’s (KB 
van 19 december 1997 betreffende de controle 
en de analyse van de grondstoffen die door de 
officina-apothekers gebruikt worden).

Voorts legde de eenheid 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.
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Prioriteiten voor 2011
Naast de efficiënte voortzetting van de 
lopende taken, zal er in 2011 extra aandacht 
worden besteed aan de volgende projecten:

•	 TMF: publicatie en uitdeling van het TMF 
voor artsen (Q1/Q2 2011).

•	 Grondstoffen:
 - Afwerking en publicatie van de 
herziening van het KB van 19 december 
1997 betreffende de controle en de 
analyse van de grondstoffen die door de 
officina-apothekers gebruikt worden;

 - Redigeren van het KB voor grondstoffen 
voor beperkt gebruikt (vroeger 
“weesgrondstoffen”).



directoraat-generaal PoST vergunning of alle acti-
viteiten na de eerste vergunning voor het in de handel brengen 
van een geneesmiddel of gezondheidsproduct

DG POST vergunning werkt mee aan de realisatie van de doelstellingen van het Agentschap 

door de dagelijkse taken uit te voeren binnen de vier afdelingen. Elke afdeling is 

georganiseerd in specifieke eenheden volgens een bepaald competentiedomein.

De Afdeling Marketing Authorisation 
(Variaties & Hernieuwingen) behandelt 
de procedures om vergunningen voor het 
in de handel brengen (VHB) te wijzigen 
(variaties) en te hernieuwen. Deze afdeling 
behandelt daarnaast ook vergunningen voor 
de parallelinvoer van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik.

De vigilantieactiviteiten van het Agentschap 
worden binnen het DG POST vergunning 
gecentraliseerd. Deze activiteiten bestaan uit 
het verzamelen van data, de evaluatie ervan en 
het treffen van specifieke maatregelen die van 
toepassing kunnen zijn op geneesmiddelen 
voor menselijk of diergeneeskundig 
gebruik (farmacovigilantie), op medische 
hulpmiddelen (materiovigilantie), op 
bloedproducten (hemovigilantie) en op cellen 
en weefsels (biovigilantie).

De Afdeling Goed Gebruik is 
verantwoordelijk voor de publicatie 
van objectieve farmacotherapeutische 
informatie over geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten. Op die manier 
hebben gezondheidszorgbeoefenaars en 
patiënten toegang tot deze informatie. Deze 
afdeling bepaalt ook de normen betreffende 
publiciteit voor geneesmiddelen en beheert 
de visumprocedure en de procedure voor de 
kennisgeving van publiciteit voor het grote 
publiek.

Vanessa
 Binamé

D
ire

cte
ur

-ge
nera

al van het DG POST vergunning aan het w
oord. Afdeling

Marketing Authorisation
(Variaties & Hernieuwingen)

Afdeling Vigilantie
(farmaco, materio, hemo, bio)

Afdeling
Gezondheidsproducten

Afdeling Goed Gebruik

DG POST
vergunning
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‘Een belangrijke 
doelstelling wordt de 

verdere ontwikkeling van 
dG PoST vergunning 
met ontwikkelcirkels 

voor alle medewerkers 
en de verankering 

van een geïntegreerd 
kwaliteitssysteem,

Vanessa Binamé

De FAGG-activiteiten inzake 
gezondheidsproducten, dit wil zeggen 
medische hulpmiddelen, bloed, cellen 
en weefsels, worden gecoördineerd 
en ondersteund door de Afdeling 
Gezondheidsproducten van het DG 
POST vergunning. De afdeling is ook 
verantwoordelijk voor de opvolging van 
notificaties van medische hulpmiddelen, 
voor erkenningen voor menselijk 
lichaamsmateriaal en voor de prijszetting van 
bloedproducten, cellen en weefsels.

Voor 2010 noteren wij bovenop de kerntaken 
ook de significante bijdrage in het 
organiseren van de informele vergaderingen 
die op de planning van het FAGG stonden in 
het kader van het Belgische voorzitterschap 
van de Raad van de EU.

Als de belangrijkste doelstellingen 2011 zie 
ik de verdere ontwikkeling van DG POST 
vergunning met voor het hele DG de focus 
op de invoering van de ontwikkelcirkels voor 
alle medewerkers en de verankering van een 
geïntegreerd kwaliteitssysteem.
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Afdeling Marketing Authorisation (Variaties & Hernieuwingen)

afgesloten dan er werden ingediend in 
dezelfde periode.

•	 Op 1 september 2010 werd de behandeling 
van nationale dossiers voor RQ 
overgedragen aan de Afdeling Marketing 
Authorisation (Variaties & Hernieuwingen). 
Vroeger werden dergelijke dossiers door de 
Afdeling Vigilantie behandeld. Door deze 
overdracht kan de Afdeling Vigilantie zich 
concentreren op haar eigen activiteiten en 
kan de methode voor de behandeling en 
afsluiting van RQ’s binnen het DG worden 
geharmoniseerd.

•	 Overdracht van de evaluatie van analytische 
variaties type IB en van het beheer van 
nationale analytische variaties type II naar 
de dossierbeheerders.

•	 Verruiming van de scope van variaties 
zonder impact.

•	 Aantal behandelde VHB-dossiers: 11.094

Voor 2011 staat de verdere wegwerking van de 
achterstand in het kader van VHB-dossiers 
hoog op de agenda.

Op 1 januari 2010 werd het nieuwe 
reglement voor variaties op het gebied 
van de behandeling van VHB-dossiers van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
succesvol ingevoerd.

In de loop van 2010 werden de verschillende 
procedures verbeterd en gebeurde de 
behandeling van dossiers op een efficiëntere 
manier:

•	 Er werd een vereenvoudigde procedure 
voor de implementatie van de Europese 
aanbevelingen inzake veiligheid uitgewerkt. 
Die aanbevelingen worden voortaan binnen 
30 dagen geïntegreerd in de SKP’s voor 
de gezondheidszorgbeoefenaars en in de 
bijsluiters voor het publiek.

•	 Dossiers in het kader van wijzigingen 
inherent aan de evaluatie van een Periodiek 
geactualiseerd veiligheidsverslag (PSUR) 
worden door dezelfde expert behandeld 
voor meer coherentie en een betere 
aanwending van de middelen voor deze 
twee dossiertypes.
Sinds enkele jaren richt het Agentschap 
zijn aandacht op een betere productiviteit 
en kwaliteit van de afhandeling van de 
verschillende dossiers waarvoor het 
bevoegd is. Ook dit jaar werden zijn 
inspanningen beloond: er werden 1.225 
PSUR-dossiers en 3.377 VHB-dossiers meer 
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De Afdeling Vigilantie (farmaco, materio, hemo, 
bio) heeft als kerncompetentie te waken 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 treffen.

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);

 - periodieke verslagen inzake 
geneesmiddelenbewaking (PSUR’s) 
(geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik);

 - jaarlijkse veiligheidsverslagen betreffende 
klinische proeven (ASR’s) uitgevoerd 
met in België vergunde geneesmiddelen 
(geneesmiddelen voor menselijk gebruik);

 - incidenten na het gebruik van medische 
hulpmiddelen;

 - informatie betreffende ernstige 
ongewenste bijwerkingen en voorvallen 
met bloed en bloedbestanddelen;

 - informatie over ernstige ongewenste 
bijwerkingen en voorvallen met 
menselijk lichaamsmateriaal; sinds 1 
december 2009 is de melding hiervan 
verplicht, na de bekendmaking van het 
KB van 28 september 2009. Sinds 2008 
gebeurde de melding op vrijwillige basis 
in afwachting van de bekendmaking van 
bovenvermeld besluit.

•	 De deelname aan de evaluatie van 
aanvragen voor RQ’s (geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik).

•	 De deelname aan activiteiten in de 
Europese context (geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig 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.
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We zien algemeen een belangrijke stijging van 
het aantal te behandelen vigilantiedossiers. 
Zoals blijkt uit de tabel kon de achterstand 
in de behandeling van PSUR’s weggewerkt 
worden en komt het aantal dossiers in 
behandeling momenteel overeen met de 
gemiddelde normale tijd nodig voor de 
behandeling van een PSUR.
De afname in de achterstand van RQ’s en van 
de rapporten in te geven in EudraVigilance is 
gunstig geëvolueerd in 2010.

De acties ondernomen in het kader van 
het speerpunt PROACTIEVE VIGILANTIE 
worden beschreven in het onderdeel van dit 
jaarverslag gewijd aan de speerpunten.

Activiteit 2009 2010 Evolutie 2009-2010

Farmacovigilantie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik

PSUR 1.891 1.667 -11.8%

Individuele meldingen van 
bijwerkingen

4.244 	4.946 +16.5%

Farmacovigilantie van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

PSUR 294 394 +34.0%

Individuele meldingen van 
bijwerkingen

134 246 +83.6%

Materiovigilantie

Aantal meldingen 1.038 1.468 +41.4%

Hemovigilantie

Aantal ernstige ongewenste 
effecten en voorvallen

905 911 +0.7%

Biovigilantie

Aantal ernstige ongewenste 
effecten en voorvallen

8 22 +175.0%

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

Elektronische fiches 31% 25% -19.4%

Papieren gele fiches 70% 34% -51.4%

Cijfers
voor 2010

78

FAG
G

 ~ jaarverslag 2010



Balans van de Afdeling Vigilantie 
(farmaco, materio, hemo, bio) voor het 
jaar 2010

•	 Op het vlak van de farmacovigilantie 
van geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik werd het project Actieve 
geneesmiddelenbewaking voortgezet. In dat 
kader werd op 30 november 2010 een 
belangrijke stap gezet met de lancering 
van de website www.gelefiche.be, waarop 
gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen 
voortaan online kunnen melden.

•	 Inzake informatie over farmacovigilantie 
publiceert het FAGG sinds mei 2010 de 
elektronische nieuwsbrief VIG-NEWS 
op de website; deze bevat de recentste 
pertinente mededelingen op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking.

•	 Daarnaast werden de sensibiliseringsacties 
aan universiteiten en in ziekenhuizen 
voortgezet en werden reeds een 
aantal acties gepland voor 2011, zoals 
opleidingsessies met een voorstelling van 
het nieuwe online meldingssysteem.

•	 Tot slot speelde het FAGG een actieve rol 
in de herziening van Richtlijn 2001/83 en 
Verordening 726/2004, wat het huidige 
reglementaire kader op het gebied 
van geneesmiddelenbewaking voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
aanzienlijk zal veranderen.

•	 Wat de farmacovigilantie van 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik betreft, werd naast de publicatie 
door het FAGG van de wachttijden een 
initiatief genomen in het kader van het 
verzamelen van distributiegegevens 
en de follow-up van de selectie van 
antibioticaresistentie.

•	 Op het gebied van de materiovigilantie 
werd de Evaluatiecommissie, die belast 
is met de evaluatie van incidenten met 
medische hulpmiddelen, hernieuwd. 
Hierdoor kon het netwerk van externe 
experts ter zake uitgebreid worden, wat de 
kwaliteit van de evaluaties ten goede zal 
komen.

•	 In navolging van het systeem dat in 
november 2010 ingevoerd werd voor 
de geneesmiddelenbewaking voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
werkte het FAGG in het kader van de 
hemovigilantie voort aan de ontwikkeling 
van een online meldingssysteem voor 
ernstige ongewenste bijwerkingen en 
voorvallen met bloed en bloedderivaten. 
Het systeem werd reeds met een 
aantal vrijwillige ziekenhuizen en 
bloedinstellingen uitgetest en zou begin 
2011 operationeel moeten zijn.

•	 Op het gebied van de biovigilantie 
verzorgde het FAGG in juni 2010, op 
verzoek van de Belgische vereniging 
van weefselbanken, een presentatie 
om de verantwoordelijken van banken 

voor menselijk lichaamsmateriaal te 
sensibiliseren.

•	 Ter voorbereiding van de lancering van de 
ontwikkelcirkels van de Afdeling Vigilantie 
in 2011, beschikken alle medewerkers 
over een rapporteringssysteem met een 
reeks indicatoren. Zo wordt het mogelijk 
een beter inschatting te maken van de 
tijdsbesteding nodig voor de verschillende 
taken.

2011 kondigt zich al aan als een druk jaar 
met de focus op de invoering van een 
nieuwe structuur binnen de Afdeling 
Vigilantie en de omzetting van de nieuwe 
Richtlijn inzake geneesmiddelenbewaking 
voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik en de lancering van het online 
meldingssysteem voor hemovigilantie. Ook 
de sensibiliseringsacties, met name in het 
kader van de geneesmiddelenbewaking 
voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik, onder meer via opleidingssessies 
met een voorstelling van het nieuwe online 
meldingssysteem, krijgen in 2011 een vervolg. 79
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Menselijk lichaamsmateriaal
De Wet van 19 december 2008 inzake het 
verkrijgen en het gebruik van menselijk 
lichaamsmateriaal met het oog op de 
geneeskundige toepassing op de mens of het 
wetenschappelijk onderzoek ging van kracht 
op 1 december 2009.

Naast de reeds erkende instellingen voor 
menselijk lichaamsmateriaal, waarvan de 
erkenning verviel op 31 december 2009, 
kwamen er 85 aanvraagdossiers voor een 
erkenning binnen van nieuwe instellingen. 
Op 31 december 2010 telde ons land 
136 actieve instellingen voor menselijk 
lichaamsmateriaal.
Het afgelopen jaar werden na inspectie:

•	 58 definitieve erkenningen uitgereikt;
•	 één erkenning geweigerd;
•	 zeven aanvraagdossiers voor een erkenning 

ingetrokken op verzoek van de aanvrager.

De overige instellingen genieten 
een tijdelijke erkenning tot de 
inwerkingtreding van een besluit 
betreffende de erkenningsaanvraag.
Eén erkenning als bloedtransfusie-
instelling werd verlengd.

Nog steeds in 2010 werd een voorstel van 
Ministerieel Besluit tot vaststelling van de 
nieuwe prijzen voor het afstaan van menselijk 

lichaamsmateriaal in het administratieve 
circuit ingediend. Dat zou begin 2011 
bekrachtigd moeten worden. Het betreft: 
amnionmembranen voor dermatologisch 
en oftalmologisch gebruik en corticaal 
beenpoeder met osteo-inductiecapaciteit.

Medische hulpmiddelen
In 2010 gingen de wijzigingen aangebracht 
door de Europese Richtlijn 2007/47/EG 
(omgezet in Belgisch recht in de Koninklijke 
Besluiten van 21 januari 2009 en van 17 maart 
2009) aan de Europese Richtlijnen 93/42/
EEG betreffende medische hulpmiddelen 
en 90/385/EEG betreffende actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen 
van kracht. In die context nam de Afdeling 
Gezondheidsproducten deel aan de 
uitwerking van het Europese richtsnoer 
betreffende de melding van bijwerkingen 
tijdens klinische studies met medische 
hulpmiddelen.

In juli 2010 kwam de Evaluatiecommissie 
voor medische hulpmiddelen, waarvan 
de samenstelling gewijzigd werd door de 
Koninklijke Besluiten van 21 januari 2009 en 
17 maart 2009, voor het eerst bijeen.

Voor 2011 is de ontwikkeling van een 
betrouwbare databank voor medische 
hulpmiddelen gepland.

•	 Erkenning in het kader van het 
zorgtrajecten voor diabetici: 3

•	 Aantal behandelde notificaties voor 
distributie: 264

•	 Aantal behandelde notificaties voor 
fabrikanten klasse 1: 147

•	 Aantal behandelde exportcertificaten: 875
•	 Aantal behandelde klinische proeven: 23

Afdeling Gezondheidsproducten
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Afdeling Goed Gebruik

De veiligheid en doeltreffendheid 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 (BUM) zorgt 
ervoor dat alle betrokkenen toegang 
krijgen tot de nodige informatie om zelf 
oordeelkundig en elk op zijn eigen niveau 
te kunnen beslissen welke de meest 
aangewezen houding is voor een rationeel 
en veilig gebruik van geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten.

De belangrijkste taken van de Afdeling BUM 
zijn:
•	 de voorlichting over geneesmiddelen en 

gezondheidsproducten;
•	 op het gebied van reclame, het invoeren 

van normen en, met betrekking tot 
het grote publiek in het bijzonder, de 
voorafgaande controle op alle reclames en 
informatiecampagnes op radio en televisie 
waarin naar geneesmiddelen verwezen wordt.

Voorlichting
In samenwerking met de andere afdelingen 
van het Agentschap en met de technische 
medewerking van Fedict (Federale 
Overheidsdienst voor Informatie- en 
Communicatietechnologie), waarborgt 
BUM het onderhoud en de verdere 
ontwikkeling van de internetsite van het 
FAGG. De afdeling bundelt en verspreidt 
relevante informatie over geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten, en beheert 
de databank van in België vergunde 
geneesmiddelen. Deze databank kan 
geraadpleegd worden op de internetsite 
van het Agentschap en is een belangrijk 
instrument dat ook door alle andere 
afdelingen en diensten van het FAGG 
gebruikt wordt in het kader van hun 
activiteiten. Voor BUM zelf is deze databank 
de bron om te kunnen antwoorden op 
de talrijke informatieaanvragen over 
geneesmiddelen afkomstig van gezondheids-
zorgbeoefenaars, patiënten/consumenten, de 
betrokken industrie of van andere nationale 
of buitenlandse instanties. Gezondheidszorg-
beoefenaars moeten aangespoord worden 
om het gebruik van geneesmiddelen te 
rationaliseren. In dat opzicht is het belangrijk 
dat zij toegang hebben tot objectieve en 
steeds actuele informatie om hun praktijken 
aan te passen aan de principes van de 
Evidence Based Medicine. In deze context 
ondersteunt het Agentschap onder meer 

de farmacotherapeutische voorlichting van 
de zorgverleners, en werden partnerships 
afgesloten met onafhankelijke instellingen die 
objectieve informatie over geneesmiddelen 
geven, namelijk met het Belgisch Centrum 
voor Farmacotherapeutische Informatie, 
vzw (BCFI) en de vzw Farmaka. Hierbij 
wordt niet alleen rekening gehouden met de 
verwachtingen van de gezondheidszorgbeoe-
fenaars in verband met de inhoud, maar ook 
met de gebruiksvriendelijke toegankelijkheid 
en raadpleging van de gegevens. 

Enkele hoogtepunten voor het jaar 2010
Sinds januari 2010 zijn, dankzij de 
medewerking van de farmaceutische 
industrie, de bijsluiters en SKP’s van alle 
in België verkochte geneesmiddelen voor 
menselijk of diergeneeskundig gebruik 
beschikbaar op de website van het FAGG. Deze 
databank wordt geregeld bijgewerkt.

De wachttijden voor geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik worden voortaan 
ook gepubliceerd in een specifieke rubriek van 
de website. Alle dierenartsen werden hiervan 
op de hoogte gebracht via een omzendbrief 
die samen met de Folia Veterinaria van 
november 2010 van de vzw BCFI en naar de 
beroepsorganisaties ter attentie van al hun 
leden verstuurd werd. In deze omzendbrief 
worden dierenartsen uitgenodigd om zich 
op de News van het FAGG in te schrijven 
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overgebracht worden te controleren, is voor 
radio- en tv-informatiecampagnes over 
de menselijke gezondheid en menselijke 
ziektes waarin rechtstreeks of onrechtstreeks 
naar geneesmiddelen verwezen wordt, een 
voorafgaand visum nodig. Ook dat visum 
wordt door de minister van Volksgezondheid 
toegekend na advies van de Commissie van 
Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik.

FAGG publiceerde een verklarend document 
ter attentie van de firma’s op zijn website.

In januari 2010 werd een overlegplatform 
opgericht met de patiënten/consumenten. 
Dat platform bevordert de aandacht voor en 
de dialoog over alle problemen op het gebied 
van geneesmiddelen.

Reclame
Voor een rationeel en veilig gebruik van 
geneesmiddelen is het belangrijk dat 
de informatie over geneesmiddelen in 
reclameboodschappen in overeenstemming is 
met de elementen die werden goedgekeurd in 
het kader van de VHB van het geneesmiddel. 
Tegelijkertijd moet het rationele gebruik 
ervan gestimuleerd worden. Zo wordt 
elke reclame voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik, bestemd voor het grote 
publiek, vóór publicatie gecontroleerd. 
Voor radio- of televisiereclame gebeurt deze 
controle aan de hand van een voorafgaand 
visum, dat toegekend wordt na advies van de 
Commissie van toezicht op de reclame voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
of na kennisgeving aan het FAGG voor de 
overige media.

Om de kwaliteit en de relevantie van 
de boodschappen die aan het publiek 

om op de hoogte te blijven van gewijzigde 
wachttijden. 
Er werden voorstellen uitgewerkt en op 
de website van het FAGG gepubliceerd 
om het voorschrijven op stofnaam 
(VOS) wettelijk mogelijk te maken voor 
artsen en tandartsen in het kader van de 
medische en farmaceutische praktijk. Deze 
principes laten toe om de verschillende 
geneesmiddelengroepen te bepalen die tot 
eenzelfde VOS-groep behoren en de eventuele 
noodzakelijke of facultatieve specificaties van 
deze vorm van voorschrijven vast te leggen. 
Ze bepalen ook de geneesmiddelen waarop 
het VOS-voorschrift niet van toepassing 
is en de geneesmiddelen waarvoor het 
raadzaam is om de initiële keuze voor een 
bepaald geneesmiddel tijdens de volledige 
behandeling te behouden. Op basis van deze 
principes stelde de vzw BCFI VOS-groepen 
samen. Deze groepen worden bijgewerkt 
en kunnen worden geraadpleegd op de 
internetsite van de vzw BCFI.

Sinds 1 april 2010 is de Sunsetclause 
(schrapping van VHB’s na drie jaar 
onbeschikbaarheid van het geneesmiddel) 
van toepassing. Er werd een nieuwe 
administratieve procedure ingevoerd voor de 
implementatie van de schrappingen en de 
eventuele toekenning van afwijkingen. Het 
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Voor 2011 is de planning al gevuld met de 
realisatie van een informatiecampagne 
voor het grote publiek gericht op het goede 
gebruik van geneesmiddelen en daaraan 
gekoppeld de uitbreiding van de rubriek 
“Patiënteninformatie” op de FAGG-website. 
Uiteraard zal verdergewerkt worden aan de 
publicatie van de SKP’s en de bijsluiters op 
onze website en de IT-ontwikkelingen die 
daarmee gepaard gaan en aan de verbetering 
van de evaluatie van de RMA-processen.

•	 Aantal behandelde notificaties in het kader 
van publiciteit: 398

•	 Aantal behandelde visumaanvragen: 60
•	 Aantal behandelde vragen om informatie: 

1282 voor 2591 verschillende vragen
•	 Aantal behandelde Additional Risk 

Minimisation Activities (RMA)-dossiers: 36
•	 Aantal behandelde dossiers in het 

kader van de Sunsetclause. Er werden 573 
schrappingsprocedures opgestart en 64 
aanvragen voor afwijkingen ontvangen

•	 Er werden 61 mededelingen gepubliceerd 
op de homepagina van de website, waarvan 
26 in het kader van de farmacovigilantie.
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In 2010 stonden naast de eerder afdelingsspecifieke dossiers ook de bespreking van de 

zogenaamde overkoepelende businessdossiers in overleg met stakeholders op de agenda. 

Dat zijn dossiers die omwille van hun aard het onderwerp zijn van veelvuldige contacten en 

besprekingen met interne en externe stakeholders. Die zouden kunnen behoren bij één of 

meer van de afdelingen van DG INSPECTIE. Het zijn als het ware Shared-interest dossiers met 

het belang van de patiënt als centrale focus.

Contingentering van geneesmiddelen is 
een concept waarbij de farmaceutische 
industrie op basis van de historiek van 
verbruikcijfers, een bepaalde hoeveelheid 
van bepaalde geneesmiddelen op de markt 
brengt. Ondanks het feit dat deze berekende 
quota zouden moeten toelaten aan de 
groothandelaars–verdelers hun plicht van 
publieke dienstverlening te vervullen, 
en aan de apothekers hun patiënten te 
voorzien van geneesmiddelen, worden er 
geregeld en voor bepaalde geneesmiddelen 
tekorten vastgesteld. De oefening om hier 
een oplossing voor te vinden, werd door het 
Agentschap in 2009 opgestart en in 2010 op 
actieve en intensieve wijze verdergezet met 
face-to-face-vergaderingen met de sector van 
fabrikanten, groothandelaars, groothandelaar-
verdelers, apothekers en het kabinet 
Volksgezondheid. Dit overleg resulteerde in 
2010 in:
•	 omzendbrief 571 (herhaalde 

onbeschikbaarheid van geneesmiddelen: 
herinnering aan de farmaceutische 
regelgeving);

•	 een traceerbaarheidsactie doorheen 
de hele distributieketen van bepaalde 
gecontingenteerde geneesmiddelen; 

•	 speciale onderzoeksacties op basis van de 
resultaten waarbij verscheidene dossiers 
aan het gerecht werden overgemaakt.

dG INSPECTIE of alle inspectie- en controleactiviteiten

Jos
iane Van der Elst
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al van DG INSPECTIE aan het woord.
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“Aflevering”

SOE      Speciale  O
nderzoekseenheid

DG INSPECTIE
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‘dG INSPECTIE nam 
in 2010 actief deel aan 

verschillende informele 
overlegplatforms met 

stakeholders in het domein 
van geneesmiddelen en van 

gezondheidsproducten,
Josiane Van der Elst

Een ander probleemdossier dat vanuit 
het terrein naar boven komt en vooral 
te maken heeft met afleveringsvormen 
van geneesmiddelen, is de individuele 
medicatievoorbereiding (IVM). In tegenstelling 
tot wat velen denken is IVM vandaag niet 
verboden en zelfs voorzien in de Wet op de 
geneesmiddelen 25 maart 1964, art 12 bis, 
§3, zoals gewijzigd via de Wet houdende 
diverse bepalingen van 23 december 2009, 
waarbij wordt gesteld dat de individuele 
medicatievoorbereiding, waarbij één of meer 
geneesmiddelen uit hun primaire verpakking 
worden verwijderd en vervolgens desgevallend 
worden samengevoegd in één enkele gesloten 
verpakking voor individuele toediening, bestemd 

voor een individuele patiënt op een bepaald tijdstip, 
uitsluitend verricht kan worden door personen 
gemachtigd om geneesmiddelen af te leveren aan het 
publiek.
De Koning moet nog de voorwaarden en 
nadere regels voor de toepassing vastleggen. 
Zoals IVM vandaag vaak gebeurt en in het 
bijzonder in de aflevering naar rusthuizen toe, 
is de uitvoering strijdig met de wet. Om de 
huidige misbruiken aan banden te leggen, zijn 
er enerzijds speciale onderzoeksacties geweest 
en anderzijds is er een ontwerp in de maak 
voor een KB IMV waarin de voorwaarden 
en nadere regels voor de toepassing zullen 
worden vastgelegd. Specifiek voor dit KB is er 
ook intensief overleg met de stakeholders.
Voor de volledigheid noteren we hier 
voor 2010 de actieve deelname van DG 
INSPECTIE aan verschillende informele 
overlegplatforms met stakeholders 
in het domein van geneesmiddelen 
(fabrikanten, beroepsverenigingen van 
apothekers, overlegplatform radiofarmaca) 
en van gezondheidsproducten (medische 
hulpmiddelen, bloed, cellen en weefsels).

De samenwerkingsprotocollen met FAVV, 
FANC, WIV, CODA en FOD Economie 
zijn verdergezet en waar nodig herzien of 
geïntensifieerd.

De samenwerking met Binnenlandse 
Zaken focuste op het uitwerken van 

een informatiecampagne in verband 
met de hernieuwde verdeling van 
kaliumjodidetabletten in nucleaire risicozones 
in België. De lancering van de campagne is 
voorzien voor maart 2011.

In 2010 kunnen we de voornaamste 
internationale activiteiten voor het FAGG in 
het algemeen plaatsen binnen de context van 
het Belgische voorzitterschap van de Raad 
van de EU. DG INSPECTIE nam actief deel 
als voorzitter of ondervoorzitter in diverse 
vergaderingen.
Als één van de grote realisaties noteren 
wij de afronding van de Richtlijn ter 
voorkoming van vervalste geneesmiddelen 
of het voorkomen van het binnendringen 
van namaakgeneesmiddelen in de reguliere 
distributieketen. Medewerkers van 
DG INSPECTIE ondersteunden de Cel 
Internationale Betrekkingen van het FAGG 
hierin en hebben actief deelgenomen aan 
de werkgroep. Diverse aspecten werden 
uitgewerkt zoals de veiligheidskenmerken, 
Active Pharmaceutical Ingredients (API), het 
statuut van actoren in de distributieketen en 
internetverkoop van geneesmiddelen.
Daar waar de Richtlijn ter voorkoming van 
vervalste geneesmiddelen als actieterrein 
de legale distributieketen beoogt, beslaat 
de Medicrime Conventie zowel de 
reguliere distributie als de illegale handel 
en dit zowel voor geneesmiddelen als 
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Approach versus pure routine-inspecties is 
het idee van de autocontrole verder gerijpt. 
Gezien dit gepaard gaat met substantiële 
veranderingen in de aanpak van inspecties, 
zowel voor het FAGG als voor de sector, 
zullen de stakeholders uitgenodigd worden 
om samen deze nieuwe inspectiemodellen 
op basis van risicomanagement en 
autocontrole uit te werken.

•	 Opstarten van Early phase GMP-inspecties 
in co-beheer met DG PRE vergunning.

•	 Wijziging regelgeving ziekenhuisofficina’s 
in overleg met de beroepsverenigingen van 
ziekenhuisapothekers en met de Orde der 
Apothekers.

•	 Opvolgen van het Concept Compounding 
Units voor ziekenhuisofficina’s. 
Uitwerken van scenario’s voor 
inspecties farmaceutische zorg en 
voortgezette farmaceutische zorg. 
Verdergaande informatisering van 
speciaal gereglementeerde substanties, 
meer bepaald het project Dematerialisatie 
verdovingsbons. Installatie van een platform 
groothandelaar-verdelers.

•	 Verdere ondersteuning van het BTC-project 
inzake distributie van kwaliteitsvolle 
geneesmiddelen in de DRC.

•	 Verdere uitwerking van het 
kwaliteitsmanagement als breder kader 
waarbinnen al de doelstellingen zich 
afspelen.

medische hulpmiddelen. Deze conventie 
spreekt inderdaad over de bestrijding van 
farmaceutische criminaliteit en gelijkaardige 
misdrijven. Aan deze conventie van de 
Council of Europe werd actief meegewerkt via 
de Counterfeiting of Medical Products and 
Related Crimes (C-MED). Het voornaamste 
kenmerk is dat dit een penale conventie is die 
gebaseerd is op samenwerking in een netwerk 
van Single Points of Contact (SPOC’s).

In februari 2010 werd een 
samenwerkingsakkoord ondertekend tussen 
de Belgische minister van Volksgezondheid 
en de minister van Volksgezondheid 
van de Democratische Republiek Congo 
(DRC) met een luik over de bijdrage aan 
de voorziening, distributie en controle van 
kwaliteitsvolle geneesmiddelen. Vanuit 
DG INSPECTIE is er meegewerkt aan de 
formulering van een project van de Belgisch 
ontwikkelingsagentschap (BTC).

Voor 2011 kondigt zich opnieuw een drukke 
agenda aan met onder meer:
•	 De invoering van de inspectiestijl Art 

Nouveau op basis van de bevindingen 
van de JAP-audit (Joint Audit Program). 
Concreet betekent dit dat inspecties meer 
gebaseerd worden op risicofactoren en dat 
de inspectieteams anders ingezet worden 
en zo nodig uitgebreid.

•	 Mede door de drive van de Risk Management 
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Afdeling Controlebeleid

Hoewel de Afdeling Controlebeleid in 2010 
nog niet operationeel was, is de planning 
van de verschillende soorten inspecties wel 
al bepaald volgens een beleid gebaseerd 
op een risicoanalyse. In de toekomst 
zal deze afdeling bevoegd zijn voor het 
uitwerken van een controleplan voor alle 
inspecties, voor de beoordeling van de KPI, 
en voor de uitwerking en latere opvolging 
op het vlak van normalisering op basis 
van het regelgevende kader. De afdeling 
zal niet alleen nauw met de twee andere 
inspectieafdelingen en de SOE samenwerken, 
maar ook met de twee overige DG’s.

Het DG INSPECTIE staat ook nog in voor 
andere administratieve taken
zoals de behandeling van kwaliteitsgebreken, 
het kadaster der apotheken, de erkenning 
van de gekwalificeerde personen (QP), van 
de personen verantwoordelijk voor de 
geneesmiddelenbewaking en van de personen 
verantwoordelijk voor de voorlichting.
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Afdeling “Aflevering”

vergunning. Er werd een FAQ uitgewerkt en 
gepubliceerd op de website van het FAGG.

Cel Precursoren
De actualiteit inzake verdovende middelen 
en psychotrope stoffen en de hype rond 
Legal Highs en Designer Drugs, is ook voelbaar 
binnen DG INSPECTIE. Zo werd in 2010 het 
KB “mefedrone” gerealiseerd. Dat KB heeft 
als doel mefedrone (4-methylmethcathinone) 
toe te voegen aan de lijst van hoofdstuk II 
art. 2 §2a) van het KB van 22 januari 1998 
houdende regeling van sommige psychotrope 
stoffen en betreffende risicobeperking en 
therapeutisch advies. Mefedrone is immers 
een designer drug die speciaal ontworpen werd 
omdat gebruikers buiten de regelgeving met 
betrekking tot de verdovende middelen en 
psychotrope stoffen zouden vallen.

Even actueel is de registratie van 
substitutiebehandelingen, zoals behandeling 
met methadon. Er werd aan DG INSPECTIE 
gevraagd een werkgroep samen te stellen 
met als taak het bestuderen hoe de 
registratieactiviteit van substitutie in de 
toekomst te organiseren. Momenteel 
buigt een multidisciplinaire werkgroep 
zich over een aanpassing van het KB 
tot reglementering van de behandeling 
met vervangingsmiddelen. Het FAGG is 
inderdaad belast met de verzameling van deze 
gegevens en werkt hiertoe samen met andere 

gaat hier om de informatisering van het 
kadaster van apotheken, de informatisering 
van de vergunningen voor verdovende 
middelen en psychotrope stoffen en voor 
de precursoren, met als finaliteit een 
elektronisch loket.

In de sectie geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik van DG 
INSPECTIE was er als voornaamste 
punt de aanduiding van het FAGG als 
bevoegde autoriteit voor het toekennen 
van depotnummers aan dierenartsen 
(Wet houdende diverse bepalingen inzake 
Volksgezondheid van 19 mei 2010, artikel 
10 §1, lid 1 tot wijziging van de wet op de 
uitoefening van de diergeneeskunde van 
28 augustus 1991, en dit met ingang van 
12 juni 2010). Ten behoeve van de sector 
werd deze aanpassing in de wet nog eens 
verduidelijkt met omzendbrief 570 aan de 
dierenartsen die wensen gebruik te maken 
van het recht op het houden van een depot 
voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik.

Ook de cascadeproblematiek was een 
blijvende bron van vragen in 2010. Dit leidde 
tot een gezamenlijke benadering van DG 
INSPECTIE met de Afdeling Geneesmiddelen 
voor Diergeneeskundig Gebruik van DG 
PRE vergunning en de Afdeling Vigilantie 
(farmaco, materio, hemo, bio) van DG POST 

Binnen de Afdeling “Aflevering” was de 
aanstelling van een officina-inspecteur voor 
de provincie Limburg een langverwachte 
aanvulling van het inspectieteam.

In 2010 hebben er twee thema-acties 
plaatsgevonden in de voor het publiek 
opengestelde officina’s:
•	 temperatuurscontrole betreffende de koude 

keten;
•	 het in orde zijn van de aflevering van 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik.

Voor de dossiers in het Nederlands van de 
Vestigingscommissie voor Apotheken is 
de achterstand weggewerkt in die zin dat 
alle dossiers intern behandeld zijn en nu 
gefinaliseerd worden op de zittingen van de 
commissie.

Op het niveau van de ziekenhuisapotheken 
noteren wij omzendbrief 567 ter vervanging 
van de omzendbrief 514, waarbij uitbesteding 
van magistrale bereidingen behorend tot de 
categorieën vernoemd in de omzendbrief 
ook mogelijk wordt naar een fabrikant met 
GMP-certificatie binnen de EU.

Een belangrijke evolutie op het niveau 
officina is de aanvang van de informatisering 
op verschillende platformen en dit in 
samenspraak met het eHealthplatform. Het 
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tot vermeende inbreuken op de handel 
van Precursoren cat I in apotheken (in dit 
cijfer zitten de gegevens van de douane niet 
vervat met betrekking op inbreuken invoer/
uitvoer).

•	 Opmerkelijke gebeurtenissen:
 - In mei 2011 werd gedurende tien 
werkdagen een Maleisische delegatie 
ontvangen die intensieve cursus 
Precursoren volgde, georganiseerd door 
het FAGG.

 - Er werd door de Cel Precursoren een 
dag lesgegeven aan de politieschool van 
Etterbeek aan toekomstige inspecteurs en 
een ½ dag aan de procureurs en politie 
van de regio Doornik.

•	 Invoer/uitvoervergunningen;
 - Voor de uitvoer van geregistreerde stoffen 
werden 295 uitvoervergunningen (+ 56%) 
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 stoffen 
waarvoor een vergunning nodig is, 
werden 22 invoervergunningen (+ 29%) 
afgeleverd.

 Elke aanvraag hiervoor gaat gepaard 
met een uitgebreid onderzoek naar 
de legitimiteit van de aanvraag en de 
marktdeelnemers.

 - Aantal Pre Export Notifications (PEN):  
304 (+ 61 %)

•	 Intracommunautair handelsverkeer;
Aantal voorafgaande kennisgevingen van 
intracommunautaire transacties: 2.282 
(+ 48%)

•	 Verdachte orders en transacties;
Er zijn 60 meldingen van verdachte orders 
en transacties opgetekend:
 - 23 meldingen met betrekking tot 
gereglementeerde Precursoren (=)

 - 37 meldingen met betrekking tot 
niet-gereglementeerde precursoren 
waarvan negen met betrekking tot 
gamma-butyrolactone (GBL) (+ 28%).

•	 Processen-verbaal (pv’s);
Er werden 23 pv’s opgesteld met betrekking 

overheidsdiensten om de behoeften, zowel 
naar controle op de vervangingsmiddelen als 
naar epidemiologische gegevens, in kaart te 
kunnen brengen. De registratie van dergelijke 
behandelingen en daarbij aansluitend de 
uitwerking van een computersysteem dat in 
staat moet stellen eventueel shopping-gedrag 
in realtime op te sporen met directe feedback 
en gegarandeerde terugkoppeling naar de 
patiënt en voldoende informatie naar de 
Provinciale Geneeskundige Commissie (PGC), 
zijn verschillende aspecten die in de wijziging 
van het KB aan bod komen.

Het proefproject TADAM (Traitement assisté 
par diacétylmorphine) vraagt bijzondere 
aandacht. DG PRE vergunning en DG 
INSPECTIE ondersteunden dit pilootproject 
voor de studie van gecontroleerd gebruik van 
injecteerbare heroïne als vervangingsproduct 
bij methadonresistente gebruikers.

Balans van de Cel Precursoren voor 
het jaar 2010
Nagenoeg voor alle activiteiten zien wij een 
stijgende trend.

•	 Activiteitenvergunningen aan 
marktdeelnemers;
In 2010 zijn 86 vergunningen/registraties 
(+ 10%) afgeleverd aan marktdeelnemers.
Aan elke afgeleverde vergunning gaat een 
uitgebreid onderzoek vooraf.

89

FAG
G

 ~ jaarverslag 2010



4 %

90

FAG
G

 ~ jaarverslag 2010

0

500

1000

1500

2000

2500

88
295

22
304

2242

 Vergunning/regstratie(activiteiten)
 Uitvoervergunningen
 Invoervergunningen
 PEN
 Intracommunautaire transacties

 Niet gereglementeerde precursoren
 Gereglementeerde precursoren

 Vergunning/regstratie(activiteiten)
 Uitvoervergunningen
 Invoervergunningen
 PEN
 Intracommunautaire transacties

2242

86

295

22
304

Cijfers
voor 2010

Meldingen verdachte orders en transacties 2011

37

23



Afdeling “Industrie”

conform de wettelijke regels en door een 
kwalitatief circuit.
 - In 2010 traden twee inspecteurs 
in functie en werden twee nieuwe 
inspecteurs aangeworven.

 - Het team heeft 67 inspecties uitgevoerd, 
hoofdzakelijk in het domein van de 
distributie van medische hulpmiddelen.

 - In samenwerking met het DG POST 
vergunning heeft de administratieve cel 
van de afdeling 859 CMD’s (Certificate 
for medical device) gecontroleerd en 
verleend, wat een stijging betekent met 
ongeveer 30%.

•	 GCP (Good Clinical Practices);
Dat zijn de kwaliteitsnormen die van 
toepassing zijn bij de organisatie van 
klinische tests, de verzameling van 
data afkomstig uit deze studies en de 
bescherming van de deelnemende patiënt.
 - Voor 2010 bestond het team uit een 
inspecteur in functie en een inspecteur in 
opleiding.

 - In samenwerking met de Afdeling R&D 
(humaan) van DG PRE vergunning 
en na een risicoanalyse werd een 
inspectiebeleid vastgelegd en gevoerd. 
Dat beleid zorgde voor de realisatie van 
negen inspecties bij opdrachtgevers, 
onderzoekers en fase-I-eenheden.

• Productspecifieke certificaten 
(Certificate of a Pharmaceutical 
Product - PP): 2518, hetzij een daling 
met 20%.

 - Om een oplossing te vinden voor de soms 
lange wachttijden voor certificaten, 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 
op de exportmarkten.

 - Volgens RAS (Rapid Alert System) is 
de communicatie en behandeling van 
problemen te wijten aan de kwaliteit van 
een geneesmiddel (fabricage/distributie). 
Afhankelijk van het risico voor de 
Volksgezondheid zijn verschillende acties 
mogelijk. Bijvoorbeeld: blokkering van 
de distributie van een geneesmiddel of 
intrekking van alle verpakkingen van een 
partij geneesmiddelen.
In 2010 werden 215 rapid alerts 
behandeld, hetzij een stijging van 
15%. 43 van deze 215 alerts (hetzij 20%) 
had te maken met potentieel ernstige 
problemen.

•	 Het domein van de medische apparatuur 
(medische hulpmiddelen/medical devices);
De Afdeling “Industrie” ziet toe op de 
verdeling van medische apparatuur 

De taken van de Afdeling “Industrie” zijn 
zeer uiteenlopend en strekken zich uit over 
verschillende domeinen.

De betrokken richtlijnen of regelgevingen 
zijn:

•	 GMP/GDP (goede fabricagepraktijken/
goede distributiepraktijken), dit wil zeggen 
het domein van de fabricage en distributie 
in het groot van geneesmiddelen;
 - In 2010 werden twee nieuwe inspecteurs 
aangeworven en opgeleid.

 - In 2010 werden 249 inspecties uitgevoerd, 
wat een status-quo betekent.

 Dankzij die inspecties konden 23 nieuwe 
vergunningen worden verleend en 125 
wijzigingen aan bestaande vergunningen 
worden toegestaan.

 - Er werd een hele reeks documenten 
opgesteld in het kader van deze 
inspecties:
• Eudra-certificaten (certificaten 

rechtstreeks ingevoerd in de Europese 
databank Eudra): 47 certificaten

 van compliance en twee van 
non-compliance. Die zullen geleidelijk 
aan de plaats innemen van de klassieke 
certificaten en de intrede ervan kan een 
verklaring zijn voor de daling die reeds 
wordt vastgesteld in 2010.

• Klassieke GMP-certificaten: 933, hetzij 
een daling met 40%.
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van het actieterrein.
• Er werd extra aandacht besteed aan 

dossiers inzake sponsoring beloofd 
in het kader van wetenschappelijke 
manifestaties en waarvoor de vzw 
Mdeon een definitief visumverbod had 
uitgebracht. 

• Een inspectieprogramma in 
farmaceutische firma’s werd 
opgestart dat specifiek gericht 
was op de verspreiding van 
reclame voor geneesmiddelen, 
het in het vooruitzicht stellen 
van premies en voordelen aan 
gezondheidsdeskundigen en de 
overhandiging van geneesmiddelen in 
de vorm van medische monsters.

reclame in ruime zin (inhoud en 
vormgeving):
• In de medische vakpers: 128 controles, 

twaalf dossiers met gevolgen;
• In de publiekspers: 39 controles, drie 

dossiers met gevolgen;
• In voor het publiek opengestelde 

officina’s: zestien controles, tien 
dossiers met gevolgen; vijf controles 
van websites van apotheken.

• Klachten ontvangen via het specifieke 
meldpunt of intern worden 
onderzocht: 127 onderzochte klachten.

 Het beheer van het Meldpunt dat werd 
ingevoerd in overeenstemming met 
artikel 10 § 5 van de Wet van 

 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. 
Het FAGG heeft daartoe een 
omzendbrief verspreid in oktober 2010 
(omzendbrief 572). 

• De verschillende types taken en 
controles uitgevoerd in 2009 werden 
behouden (opvolgen van ontvangen 
klachten, uitvoeren van geplande 
controles en behandelen van aanvragen 
tot het verkrijgen van een erkenning 
als verantwoordelijke voor de 
voorlichting).

 Onze interactie met Mdeon voor visa 
voor wetenschappelijke meetings, 
leidt tot een beter inzicht in mogelijke 
controlepunten en het scherper stellen 

•	 Het domein van de 
geneesmiddelenbewaking; 
De verificatie heeft betrekking op de 
verzameling en behandeling van farma-
covigilantiegegevens (bijwerkingen) door 
VHB-houders. 
 - Het tweekoppige inspectieteam heeft het 
aantal inspecties verdubbeld: zestien in 
2010

 - Om op kruissnelheid te komen en een 
bekwaamheidsniveau te waarborgen, zal 
dat worden benut op het moment van de 
implementatie van de nieuwe normen die 
verwacht worden in dat domein.

•	 Het domein van de bloedbanken en de 
banken voor menselijk lichaamsmateriaal;
 - In 2010 vonden 122 inspecties plaats 
in bloedtransfusie-instellingen 
en in instellingen voor menselijk 
lichaamsmateriaal.

 - Er werden in 2010 drie nieuwe 
inspecteurs aangenomen; deze zullen in 
de loop van 2011 volledig operationeel 
zijn.

•	 Het domein van de controle op reclame 
en andere promotionele activiteiten 
voor geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen;
 - Het equivalent van 2,5 voltijdse 
inspecteurs is gespecialiseerd in dit 
domein.

 - Er worden controles uitgevoerd op 
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2008 2009 2010

Totaal aantal dossiers geopend na verdenking van inbreuk 200 215 283

artikel	9	van	de	Wet	van	25	maart	1964 125 112 99

artikel	10	van	de	Wet	van	25	maart	1964 65 81 153

artikel	12	van	de	Wet	van	25	maart	1964 3 	 5

andere 7 22 26

Aantal dossiers geopend na klachten 101 63 78

artikel	9	van	de	Wet	van	25	maart	1964 66 36 32

artikel	10	van	de	Wet	van	25	maart	1964 26 13 35

artikel	12	van	de	Wet	van	25	maart	1964 2 	 	

andere 7 14 11

Aantal geseponeerde dossiers 52 54 64

artikel	9	van	de	Wet	van	25	maart	1964 28 33 19

artikel	10	van	de	Wet	van	25	maart	1964 23 18 45

artikel	12	van	de	Wet	van	25	maart	1964 1 	 	

andere 	 3 	

Aantal dossiers overgedragen aan andere instanties 19 30 20

Aantal	nog	lopende	dossiers	op	12.05.2011 	 	 32

artikel	9	van	de	Wet	van	25	maart	1964 	 	 7

artikel	10	van	de	Wet	van	25	maart	1964 	 	 22

artikel	12	van	de	Wet	van	25	maart	1964 	 	 	

andere 	 	 3

Aantal processen-verbaal tot vaststelling van inbreuk 17 23 33

artikel	9	van	de	Wet	van	25	maart	1964 14 11 22

artikel	10	van	de	Wet	van	25	maart	1964 2 12 8

artikel	12	van	de	Wet	van	25	maart	1964 1 	 3

Aantal waarschuwingen 89 118 288

artikel	9	van	de	Wet	van	25	maart	1964 57 56 51

artikel	10	van	de	Wet	van	25	maart	1964 31 61 232

artikel	12	van	de	Wet	van	25	maart	1964 1 	 2

andere 	 1 3
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Concreet in 2010
In 2010 werd het DG Inspectie, en meer 
bepaald het gedeelte van de Afdeling 
“Industrie” dat instaat voor GMP, 
onderworpen aan een JAP-audit (Joint Audit 
Program) gecoördineerd door het EMA. Dat 
auditprogramma is een essentieel onderdeel 
van het kwaliteitssysteem voor de Europese 
GMP-inspectiediensten en is gebaseerd 
op de Europese Compilation of Community 
Procedures on Inspections and Exchange of 
Information. Bedoeling is om na te gaan of 
de Europese Richtlijnen met betrekking 
tot de vervaardiging van geneesmiddelen 
integraal omgezet werden, en of deze 
correct en volledig toegepast worden door 
de GMP-inspectiediensten. Het einddoel is 
om tot een geharmoniseerde toepassing te 
komen van de inspectienormen binnen de 
EU en in de landen waarmee een wederzijds 
erkenningsakkoord (Mutual Recognition 
Agreement, MRA) afgesloten werd. Inspecties 
uitgevoerd in een van de landen mogen dan 
in alle andere deelnemende landen worden 
erkend.
Het rapport van de JAP-audit bevat opvallende 
punten met betrekking tot het aantal 
inspecteurs en de huidige methodologie om 
inspecties te plannen en uit te voeren. Het 
corrigerende actieplan zal de gelegenheid zijn 
om een globale denkoefening te maken en 
een reeks verbeteringen in te voeren.
Anderzijds werd er beslist om Total Quality 

Management (TQM) in te voeren binnen het 
FAGG. Dit project wordt gesponsord door 
de directeur-generaal INSPECTIE en geleid 
door het DG INSPECTIE. Naast de algemene 
doelstellingen van het DG INSPECTIE, werd 
het gedeelte van de Afdeling “Industrie” dat 
instaat voor GMP uitgekozen als concreet 
startpunt voor de implementatie van TQM.

Het kwaliteitshandboek van de Afdeling 
“Industrie” is een impuls voor de toekomstige 
ontwikkeling van het kwaliteitsbeheersysteem 
binnen het DG INSPECTIE en, bij 
uitbreiding, binnen het FAGG.

In 2010 heeft de afdeling Speciale 
Onderzoekseenheid (SOE) zich verder 
ontwikkeld en is ondertussen op 
kruissnelheid gekomen. De transversale 
samenwerking met andere afdelingen werd 
grotendeels uitgeklaard en de samenwerking 
met douane en politie verder bestendigd.

•	 Binnen de SOE is gestart met een 
inventarisatie van de aangemelde 
fraudedossiers aan de hand van een intern 
aanmeldingsformulier om een overzicht 
te krijgen van de totale input en finale 
verwerking van dossiers. De behandeling 
van de aanmeldingen en hun follow-up 
gebeurt via een wekelijkse briefing.

•	 Omdat de SOE transversaal met de 
andere afdelingen samenwerkt, werd 
overgegaan tot het opstellen van interne 
samenwerkingsprotocollen die de 
details van bevoegdheden tussen de 
afdelingen bepaalt en de gekanaliseerde 
samenwerking onder de coördinatie van 
een dossierbeheerder mogelijk maakt.

•	 Zoals de voorbije jaren gaat ondertussen 
de inventarisering verder van in beslag 
genomen postpakketten van bestellingen 
die via het internet geplaatst werden 
in derde landen. De behandeling ervan 
bestaat in vele gevallen uit een individuele 
waarschuwing en “afstand van de goederen” 
in geval van particulier gebruik. Sommige 
internetaankopen zijn het onderwerp 
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van verder doorgedreven onderzoek naar 
illegale handel en het opdoeken van illegale 
internetsites in België.

•	 Er wordt in die zin ook aandacht besteed 
aan de opleiding van de netwerkpartners 
inzake geneesmiddelenregelgeving en 
vaststellingen op het terrein.

De activiteiten van de SOE in 2010 
hebben voornamelijk betrekking op 
internet-gerelateerde postzendingen en 
ondersteuning aan het Gerecht binnen 
opsporings- en gerechtelijke onderzoeken. 
Deze ondersteuning situeert zich nog 
altijd voornamelijk op het vlak van 
dopingbestrijding, illegale vetmesting 
en smokkel van verboden producten. De 
SOE is tussengekomen bij 126 dossiers bij 
opsporings- of gerechtelijke onderzoeken of 
heeft ambtshalve pv’s opgesteld. Een aantal 
onderzoeken verliepen samen met het FAVV.

Daarnaast was het opstarten van controles 
in transits ter hoogte van de luchthaven van 
Bierset een belangrijk feit. Hierbij zijn 165 
controles en inbeslagnames uitgevoerd van 
producten die bestemd waren voor andere 
lidstaten. Die transitinterventies beginnen 
navolging te krijgen in de andere lidstaten.

Aanbod en verkoop van geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten via internet 
en postzendingen nemen nog altijd een 

prioritaire plaats in omwille van de directe 
gevaren voor de Volksgezondheid en de 
complexiteit van de opsporing. Daarbij zijn 
nieuwe producten ontdekt die door het WIV 
onderzocht werden. Naast de producten 
voor erectiele dysfunctie – al of niet vervalst 
– komen de vermageringspillen steeds meer 
op de voorgrond. Het grote probleem is dat 
deze als dusdanig niet geëtiketteerd worden 
en onder vorm van voedingssupplement 
aangeboden worden. Opnieuw werden 
3600 postpakketten in beslag genomen. 
De deelname van België aan PANGEA III 
is in 2010 een succes geweest omwille van 
de grote hoeveelheid onderscheppingen en 
de daaropvolgende media-aandacht. Meer 
dan 40 landen namen hieraan deel en twee 
miljoen tabletten werden onderschept.

Er werden onderzoeken opgestart op het vlak 
van de contingentering van geneesmiddelen, 
Reverse Trading (verkoop van apothekers aan 
groothandels) en verboden verkoop van 
pseudo-efedrine in apotheken. 

Gezien de transversale aard van de SOE en 
het mondiale karakter van de farmaceutische 
criminaliteit zijn multidisciplinaire en 
multisectoriële contacten op het nationale en 
internationale vlak vanzelfsprekend.

•	 Nationaal wordt de netwerking met de 
Multidisciplinaire Hormonencel (MDHC) 

en de Interdepartementale Commissie voor 
de Coördinatie van de Fraudebestrijding 
in de economische sectoren (ICCF) verder 
verfijnd.

•	 Het FAGG blijft actief in de internationale 
organisaties zoals de Working Group 
Enforcement Officers (WGEO) van het 
HMA en de Raad van Europa met zijn 
expertgroep namaakgeneesmiddelen.
Een belangrijk element hierbij is ook het 
uitsturen van alerts via het netwerk van de 
WGEO.

In 2010 werd de MEDICRIME CONVENTIE 
goedgekeurd door de Ministerraad van de 
Raad van Europa en zal in 2011 plechtig 
worden ingehuldigd in Moskou.

De SOE heeft in 2010 ook opleidingen voor 
politiediensten gegeven en voordrachten 
georganiseerd voor magistraten, politie en 
douane.
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Activiteit 2007 2008 2009 Evolutie 
2008 -2009 2010

Aantal inspecties: 		 		 		 		 	

voor	het	publiek	opengestelde	officina’s	 733 951 932 -2% 763

ziekenhuisapotheken	 89 84 77 -8% 78

geneesmiddelendepots	bij	dierenartsen 54 134 425 217% 569

farmaceutische	bedrijven	-	GMP 69 84 100 19% 91

farmaceutische	bedrijven	-	GDP 68 145 148 2% 158

Aantal processen-verbaal:          

inspecteurs	van	voor	het	publiek	opengestelde	officina’s 86 134 153 14% 201

inspecteurs	van	ziekenhuisapotheken 3 9 12 33% 4

inspecteurs	van	de	farmaceutische	industrie 12 12 9 -25% 41*

Verdovende en psychotrope middelen, aantal:          

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

316 297 167 -44% 23

licentiecontroles	–	invoer	(Fr) 318 383 232 -39% 194

licentiecontroles	–	uitvoer	(Fr) 49 38 26 -32% 31

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

212 249 241 -3% 249

licentiecontroles	–	invoer	(Nl) 513 537 539 1% 716

licentiecontroles	–	uitvoer	(Nl) 118 87 90 3% 96

Aantal aanvragen voor invoer-/uitvoervergunning 7.514 7.701 7.402 -4% 7.415

Gemiddelde termijn voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning  5 dagen   5 dagen   7 dagen  8 dagen

Aantal verdovingsbons 600 600 570 -5% 596

Gemiddelde termijn voor de verzending van de verdovingsbons  8 dagen   8 dagen   5 dagen  3 dagen

Cijfers
voor 2010

*	=	alle	inspectiedomeinen	door	elkaar	(het	cijfermateriaal	voor	de	vorige	jaren	betreft	enkel	GMP/GDP)
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Activiteit 2007 2008 2009 Evolutie 
2008 -2009 2010

Precursoren, aantal:          

activiteitenvergunningen	aan	marktdeelnemers 88 81 69 -15% 86

invoer/uitvoervergunningen	-	uitvoer 200 189 325 72% 295

invoer/uitvoervergunningen	-	invoer 11 17 21 6% 22

invoer/uitvoervergunningen	-	pre-export	notificaties 280 189 308 63% 304

invoer/uitvoervergunningen	-	intracommunautair	handelsverkeer	 1.224 1.517 3.192 110% 2.282

invoer/uitvoervergunningen	-	verdachte	orders	en	transacties 53 52 63 21% 60

Hormonen en antibiotica, aantal:          

nieuwe	vergunningen	(Nl) 116 98 59 -40% 62

hernieuwingen	(Nl) 99 69 39 -43% 92

uitbreiding	van	certificaten	(Nl) 119 124 106 -15% 165

nieuwe	vergunningen	(Fr) 56 52 49 -6% 51

hernieuwingen	(Fr) 60 45 36 -20% 54

uitbreiding	van	certificaten	(Fr) 39 60 57 -5% 46

Uitvoer, aantal:          

EUDRA-certificaten NIEUW 47

GMP-certificaten		 1.653 1.481 1.490 1% 933

certificates	of	pharmaceutical	products 3.181 2.730 3.283 20% 2.518

CMD 734 725 657 -9% 859

andere	certificaten	(zoals	kopie	conform,	analyserapporten) 276 353 357 1% 410

exportdeclaraties 149 196 196 0% 173

declaraties	voor	een	loonfabricageactiviteit 63 114 104 -9% 134
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Activiteit 2007 2008 2009 Evolutie 
2008 -2009 2010

RAS kwaliteit, waarvan : 150 141 188 33% 215

afkomstig	uit	België 		 56 81 		 118

uit	Europa 		 85 107 		 97

van	klasse	1		 		 46 45 		 43

van	klasse	2		 		 69 116 		 129

van	klasse	3		 		 12 20 		 28

zonder	klasse 		 8 0 		 0

fraude/namaak 		 6 7 		 15

voor	geneesmiddelen	voor	menselijk	gebruik 		 129 163 		 191

voor	geneesmiddelen	voor	diergeneeskundig	gebruik 		 9 21 		 18

voor	grondstoffen 		 2 4 		 0

voor	IMP	 		 1 0 		 15

Vergunningen “14.12.2006” en “30.06.2004”, aantal:          

nieuwe	aanvragen 		 41 28 -32% 23

aanvragen	tot	wijziging	van	vergunning 		 274 154 -44% 125

Aantal aanvragen tot afwijking bij de Commissie van Advies:

dringende	aanvragen 24 16 28 75% 23 dringend

aanvragen	behandeld	volgens	de	normale	procedure 72 114 125 7% 96 niet-dringend

Vestigingscommissie voor apotheken, Franstalige kamer, aantal:          

aanvragen 52 48 68 42% 64

beslissingen 55 42 59 41% 52

Cijfers
voor 2010
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Activiteit 2007 2008 2009 Evolutie 
2008 -2009 2010

Kadaster der apotheken Franstalige kamer, aantal: 

aanvragen	tot	wijziging 		 437 295 -33% 299

lopende	dossiers	(gemiddeld	per	maand) 		 117 93 -21% 97

afgeleverde	attesten/vergunningen 		 442 325 -26% 308

Vestigingscommissie voor apotheken, Nederlandstalige kamer, aantal:

nieuwe	aanvragen 66 59 72 22% 79

ministeriele	beslissingen 97 92 154 67% 115

Kadaster der apotheken, Nederlandstalige kamer, aantal:

aanvragen	tot	wijziging	 	-	 189 479 153% 710

lopende	dossiers	(gemiddeld	per	maand) 		 	-	 140 		 124

afgeleverde	attesten/vergunningen 		 	-	 445 		 607

SoE

aantal	dossiers:	inbreuken	op	het	KB	van	12	april	1974 	-	 12 16 33% x

aantal	dossiers:	andere	inbreuken	op	de	regelgeving	inzake	
geneesmiddelen

	-	 18 39 117% x

bijstand	aan	parketten	en	aantal	geopende	dossiers	 	-	 101 70 -31% 126

aantal	gecontroleerde	postpakketten 	-	 736 2.392 225% 3.600

aantal	dossiers	transit	(Bierset) 165

Erkenning van apothekers klinische biologen:

Franstalige kamer, aantal: 

nieuwe	stageplannen 10 10 9 -10% 7

afgeleverde	goedkeuringen 8 7 7 0% 7

Nederlandstalige kamer, aantal:

nieuwe	stageplannen 7 14 16 14% 10

afgeleverde	goedkeuringen 5 6 8 33% 14
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Enkele
resultaten

in 2010
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Voor de Afdeling P&O is het jaar 2010 

gekenmerkt door twee grote acties. Enerzijds 

het afronden van de organisatiestructuur en 

anderzijds de voorbereiding van een groot 

project in het thema competentiebeheer: de 

ontwikkelcirkels.

De organisatie
In 2010 kwam er de bevestiging van de 
organisatiestructuur met de aanstelling 
van het Middle Management. Dit jaar 
concentreerde de Afdeling P&O zich 
hoofdzakelijk op de organisatie van 
promotieprocedures met het doel het Middle 
Management aan te duiden.
In de loop van het jaar zijn gedurende 
verschillende golven, zeventien posten voor 
promotie open verklaard (veertien A3, twee A4, 
een A5), waarvoor er veertien personeelsleden 
aangeduid werden. Het organogram van de 
Directoraten-generaal is uiteindelijk bepaald.

De start van het project Ontwikkelcirkels
Het competentiebeheer liet niet op zich 
wachten doordat de Afdeling P&O in 
parallel met de aanduiding van het Middle 
Management het project Ontwikkelcirkels 
lanceerde. Dit project leidt naar een 
instrument tot ontwikkeling en evaluatie van 
het federale personeel.

Twee medewerkers van de afdeling werden 
opgeleid om in 2011 de verplichte opleiding 
tot evaluator binnen het kader van de 
ontwikkelcirkels te mogen geven. Een eerste 
sessie werd in november 2010 gegeven aan de 
leden van het Directiecomité en het Middle 
Management.

Het personeel
De medewerkers niveau D kregen de kans 
deel te nemen aan een tweedaagse opleiding, 
georganiseerd in samenwerking met andere 
federale organisaties, om zich zo voor te 
bereiden op het overgangsexamen niveau C.

Het FAGG nam ook deel aan het programma 
Vitruvius gewijd aan de ontwikkeling van 
managementvaardigheden. Een van onze 
medewerkers heeft dit intensieve parcours 
kunnen volgen.

Daarnaast wijzen we ook graag op de 
erkenning van de waarde van de medewerkers 
en hun bereidheid hun carrière verder te 
ontwikkelen. De promotieprocedure van het 
Middle Management zorgde voor een evolutie 
in de carrière van twaalf medewerkers. 
Behalve vijf promoties naar klasse A2 zijn er 
ook twee toelagen tot hogere functie en een 
directiepremie toegekend.

Personeel en budget 2010 van het FAGG
Afdeling P&o
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 Mandataris
 Statutair
 Statutair-stagiair
 Contractueel

Verdeling per statuut
4 %

218 %

25 %

145 %

Cijfers
voor 2010

Evolutie voltijdse equivalanten (FTE’s) in 2010
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De kerntaken van de Afdeling B&Bc (Budget 
en Beheerscontrole) zijn:
•	 Opmaak en opvolging van de jaarbegroting;
•	 Registratie van de inkomsten en uitgaven; 
•	 Opmaak van de jaarrekeningen;
•	 Uitbetaling van facturen.

Enkele budgettaire elementen
De begroting 2010 van het FAGG, 
goedgekeurd door het Parlement, bedroeg 
55.357.513 euro aan ontvangsten en 55.357.513 
euro aan uitgaven. De inkomsten omvatten de 
overheidsdotatie van 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 ons Agentschap, geraamd op 250.000 
euro. Het FAGG kreeg ook de toelating om 
zijn financiële reserves te gebruiken voor een 
bedrag van 1.700.000 euro van zijn historische 
reserves en een bedrag van 647.565 euro voor 
het overschot van de voorgaande jaren.

Verdeling van de inkomsten voor het 
jaar 2010
Na afsluiting van het jaar bedroegen de 
inkomsten gerealiseerd in 2010 in totaal 
53.508.758 euro. Dat komt overeen met 
een achteruitgang met 3,34% van onze 
inkomsten in vergelijking met de neergelegde 
begroting. Dit kan worden verklaard door 
het gedeeltelijk benutten van de financiële 

reserves van 254.545 euro. Zonder rekening 
te houden met dit bedrag lagen in 2010 de 
ontvangsten 0,70% hoger dan geraamd. Het 
verschil bevindt zich enkel op het niveau van 
de eigen inkomsten.

De gerealiseerde inkomsten bestaan voor 
34.238.213 euro uit eigen inkomsten, het 
gebruik van de financiële reserves voor 254.545 
euro en voor 19.016.000 euro uit de dotatie. 
De eigen inkomsten vertegenwoordigen 64% 
van de totale inkomsten. De dotatie en het 
gebruik van de reserves komen dus overeen 
met 36%.

Uit de analyse van de eigen inkomsten blijkt 
dat deze voor 33% uit heffingen bestaan 
en voor 67% uit retributies of fees for 
service. Die heffingen worden, afhankelijk 
van de verschillende regelgevingen en 
reglementen, geïnd op basis van het aantal 
verkochte verpakkingen geneesmiddelen 
en grondstoffen 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 2.668.582 euro. Verder is er nog 
een andere opvallende retributie, wegens de 
bestemming ervan, aangezien de bijdrage 
“klinische studie” van 2.020.490 euro, niet 
alleen de kosten van het Agentschap voor die 

studies moet dekken, maar ook een grote 
rol speelt in de financiering van de Ethische 
comités.

Voor de heffingen moet worden opgemerkt 
dat de heffing op de verpakkingen, 
de zogenaamde “30 centiemen en 15 
centiemen”, een bedrag van 4.841.644 
euro vertegenwoordigt, hetzij 43% van 
de heffingen. Deze heffing was in 2010 
buitengewoon hoog door de uitzonderlijke 
inning van bedragen verschuldigd voor 
vroegere jaren. Een andere belangrijke 
heffing is de heffing geïnd op verpakkingen, 
de zogenaamde “50 centiemen”-heffing. 
Deze is goed voor 4.708.758 euro of 42%. Die 
laatste heffing wordt niet aangewend voor de 
financiering van het Agentschap maar gaat 
volledig naar de permanente (her-)controle op 
geneesmiddelen.

Verdeling van de uitgaven voor het jaar 
2010
De uitgaven voor het jaar 2010 bedroegen 
53.508.758 euro, waarvan 21.655.970 euro voor 
personeelskosten, statutaire en contractueel 
personeel, wat overeenkomt met 41% 
van de uitgaven. Een andere belangrijke 
uitgavenpost is de betaling van de toelage 
voor de financiering van NAT-bloedtesten, 
voor een bedrag van 10.087.649 euro, hetzij 
19% van de uitgaven. Twee andere grote 
uitgavenposten zijn de kosten gemaakt voor 

Afdeling B&Bc
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controle- en analyseopdrachten in het kader 
van geneesmiddelen en de uitgaven op het 
gebied van informatica. Deze kosten bedragen 
respectievelijk 4.782.430 euro en 6.014.069 
euro, hetzij 9% en 11% 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 wettelijke 
voorschriften te voldoen maar ook met het 
oog op meer transparantie in de verschillende 
inkomende en uitgaande financiële stromen. 
Dit biedt voor de verschillende betrokken 
partijen meer duidelijkheid in de financiële 
werking van het FAGG.
Alle uitgaven en inkomsten worden in 
eenzelfde informaticasysteem gegroepeerd 
om snel en eenvoudig een boekhoudkundige 
staat te kunnen opvragen.

Het Agentschap telde voor de uitgaven voor 
het jaar 2010 een totaal van 4.695 facturen. 
Die facturen worden 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 2010 omvatten 
concreet 22.482 stortingen op  

6 bankrekeningen, waarop telkens specifieke 
inkomsten gestort worden. Het gaat onder 
meer om rekeningen voor de ontvangsten van 
het EMA, R&D, gemedicineerde diervoeders, 
heffingen 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 2010 door de 
boeking van 17.725 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 MeSeA-systeem gehaald, meer bepaald 
door verificatie van de “public inbox payment 
tracking”. De affectatiegegevens die niet 
in MeSeA zijn opgenomen, worden via de 
traditionele weg gecommuniceerd door 
middel van administratieve formulieren 
en financiële mappen afkomstig van de 
verschillende afdelingen en diensten van het 
Agentschap.
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Uitgaven 2010 FAGGMiddelen 2010 van het FAGG (buiten dotatie)
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Het budget 2010 van het FAGG in euro

Activiteit Begroting Realisatie

Inkomsten

Dotatie 19.010.000 19.016.000

Gebruikte	reserves 2.347.565 254.545

Eigen	inkomsten	 33.999.948 34.238.213

Totaal 55.357.513 53.508.758

Uitgaven

Loonkosten	en	sociale	lasten	 25.342.246 21.655.970

Andere	personeelskosten	 867.000 944.447

Werkingskosten	niet	ICT	 15.022.806 14.715.953

Werkingskosten	ICT	 3.553.312 5.885.628

Vermogensuitgaven	niet	ICT	 76.500 90.129

Vermogensuitgaven	ICT	 408.000 128.981

Subsidie	NAT-bloedtesten	 10.087.649 10.087.649

Totaal 55.357.513 53.508.758

Cijfers
voor 2010
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De Afdeling ICT realiseerde in 2010 een reeks 
projecten voor het FAGG, waaronder:
•	 De installatie van een nieuwe indicateur 

die zorgt voor een betere opvolging van de 
inkomende en uitgaande post;

•	 De terbeschikkingstelling aan het 
Directiecomité van een tabel met Key 
Performance Indicators (KPI’s) via het 
project Cockpit;

•	 De implementatie van telewerk, volgend op 
de testfase;

•	 De voortzetting van de migratie van MeSeA 
(voor de elektronische indiening en de 
evaluatie van dossiers voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik) naar de nieuwe 
versie 4.5 van Filenet;

•	 De start van de migratie van de 
FAGG-infrastructuur van de FOD 
Volksgezondheid naar de Shared services 
van FEDICT (Federale Overheidsdienst 
Informatie- en Communicatietechnologie).

•	 Eind 2010 waren 150 FAGG-medewerkers 
gemigreerd. Voor de migratie van 
de infrastructuur waren een aantal 
deelprojecten nodig die eind 2010 
grotendeels voltooid werden, zoals de 
installatie van de dataroom en van een 
autonoom plaatselijk netwerk;

•	 De afsluiting van een significant aantal 
Bijzondere SamenwerkingsModaliteiten 
(BSM) eind 2010 met de vzw SMALS 
(vzw die de sociale sector en de federale 
overheidsdiensten ondersteunt en 

begeleidt op het vlak van informatiebeheer) 
om het FAGG in 2011 te helpen een 
aantal belangrijke projecten tot een 
goed einde te brengen, de hosting van 
de PROTIME-server (tijdsregistraties 
personeel) en de voltooiing van het 
kadaster der apotheken en de digitalisering 
van de gegevens van het DG INSPECTIE.

Voor 2011 werden op het gebied van ICT 
onder andere de volgende prioriteiten 
bepaald:
•	 Invoering van een nieuwe 

telefonieoplossing;
•	 Voltooiing van de migratie van de 

FAGG-infrastructuur van de FOD 
Volksgezondheid naar de Shared services van 
FEDICT;

•	 Ondersteuning van de reorganisatie van 
de kantoorruimtes tussen de zesde en de 
achtste verdieping en de daarmee gepaard 
gaande “verhuis” van personeelsleden;

•	 Installatie van een WIFI-systeem in de 
vergaderzalen;

•	 Integratie van een zoekmotor voor ons 
intranet;

•	 Migratie van MeSeA naar Filenet 4.5 en 
verhoging van de stabiliteit;

•	 Ontwikkeling van de interface voor 
een goede werking van onze bestaande 
databanken zoals MeSeA of EXTRA+ 
voor een optimale datatransfer naar 
de website van het Agentschap. Dit 

werd onder meer toegepast voor de 
publicatie van de bijsluiters en de 
SKP’s of naar de authentieke bronnen 
gehost door eHealth (beveiligd platform 
voor gegevensuitwisseling binnen de 
gezondheidssector). Dit project is uiterst 
belangrijk voor onze zichtbaarheid bij onze 
externe partners;

•	 Bijzondere aandacht voor de projecten 
in het kader van de elektronische 
gegevensuitwisseling met eHealth.

 
de andere ondersteunende diensten
Afdeling ICT
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Afdeling
Vertaling

Eenheid
Logistiek

Juridische
afdeling

De vertalers van de Afdeling Vertaling van het 
FAGG staan in voor het vertalen van teksten, 
het reviseren van teksten en het verstrekken 
van taalkundig advies.

Enkele vertaalde documenten in het jaar 2010:

•	 Interne en externe berichtgeving, 
zoals de interne nieuwsbrieven Vit@, 
Vit@ Express en Vit@ MeSeA, de 
externe nieuwsbrieven @ctua, @ctua 
EXTRA, persberichten, dienstnota’s, 
omzendbrieven, briefwisseling, vacatures 
en functiebeschrijvingen;

•	 Ontwerpen van regelgeving;
•	 Antwoorden op parlementaire vragen;
•	 Contracten en overeenkomsten;
•	 Notulen en verslagen;
•	 Werkfiches MeSeA;
•	 (PowerPoint-)presentaties en voordrachten.

Eigen aan de Belgische federale 
overheidsdiensten 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 Eenheid Logistiek zorgt voor alle 
voorzieningen, bestelling en installatie, op het 
vlak van bureaumateriaal en ander meubilair 
voor het voltallige Agentschap, inclusief de 
polyvalente kopieerapparaten. Deze eenheid 
is verantwoordelijk voor het beheer van 
het papieren archief, de afhandeling van de 
inkomende en uitgaande briefwisseling, en de 
catering voor de verschillende vergaderingen 
van het FAGG.

Voor 2010 noteren wij de geslaagde 
verhuis van meer dan 150 personen uit 
de verschillende afdelingen van de DG’s 
PRE vergunning, POST vergunning en 
INSPECTIE en van de Diensten van de 
Administrateur-generaal (DAG).

In 2010 was de Juridische afdeling van het 
FAGG onder meer belast met:

•	 Regelgeving:
 - realiseren van beleidsdoelstellingen van 
de voogdijminister;

 - opstellen en opvolgen van regelgeving;
 - uitwerken van voorstellen tot verbetering 
van de vigerende regelgeving;

 - opvolgen van de ontwikkeling van de 
Europese regelgeving;

 - omzetten van de Europese regelgeving 
naar nationaal recht;

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

 - rechtszaken en coördineren van de 
elementen voor de verdediging;

 - administratieve boetes.

Eind 2010 nam het Directiecomité de 
beslissing om de Juridische afdeling 
onder te brengen bij de DAG. Dit om 
een beter zicht te kunnen hebben op de 
hele organisatie en voor een meer directe 
betrokkenheid bij de beslissingen door de 
Administrateur-generaal. Dit alles om zo de 
legaliteit van het optreden van het FAGG nog 
beter te kunnen verzekeren.
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Zowel het interne als het externe 
communicatiebeleid wordt binnen het FAGG 
gedragen door de Afdeling Communicatie. 
Daarnaast is er de rol van woordvoerder.

Voor 2010 merken we vooral dat journalisten 
de weg gevonden hebben naar onze Afdeling 
Communicatie, en meer bepaald naar ons 
Agentschap. Het FAGG raakt binnen het 
persmilieu steeds meer erkend met heel wat 
persbevraging als resultaat. 

In 2010 zijn er drie persconferenties 
georganiseerd.
•	 In januari rond de lancering van 

de databank over de bijsluiters 
voor het publiek en de SKP’s van 
geneesmiddelen die in België vergund en 
gecommercialiseerd zijn. De Afdeling Goed 
Gebruik realiseerde dit nieuwe initiatief 
dat geraadpleegd kan worden via de website 
van het FAGG.

•	 In maart aangaande de strijd tegen 
namaakgeneesmiddelen en andere illegale 
geneesmiddelen. Deze persconferentie 
kwam er op initiatief van Carl Devlies, 
staatssecretaris bevoegd voor fraude en 
behandelde de gecoördineerde aanpak 
van de illegale praktijken door de FOD 
Economie, douane en FAGG.

•	 In november rond het online melden van 
bijwerkingen als nieuw initiatief van de 

Afdeling Vigilantie om het melden van 
bijwerkingen te stimuleren.

De medewerkers van de Afdeling 
Communicatie nemen naast de dagelijkse 
activiteiten ter ondersteuning van de hele 
organisatie ook enkele grotere projecten voor 
hun rekening.
•	 Zo is in 2010 het project Optimalisatie van de 

interne communicatietools afgewerkt. Nieuwe 
interne nieuwsbrieven kwamen tot stand 
en een vernieuwde pagina op het intranet 
moet het de medewerkers van het FAGG 
gemakkelijker maken hun weg binnen het 
interne communicatiebeleid te vinden.

•	 Het jaarverslag 2009: “Het FAGG schakelt 
naar de volgende versnelling. Jaarverslag 
2009” is net voor de zomer verspreid. 
Het derde jaarverslag met twee grote 
rubrieken: “Nieuw” in 2009 en “Resultaten” 
in 2009 per afdeling, cel of eenheid, 
daarbij vertrekkend van het nieuwe 
organogram van het Agentschap. Voor de 
eerste maal was er ook een overzicht van 
de verschillende overlegorganen en de 
vertegenwoordiging van ons Agentschap op 
nationaal en internationaal niveau.

•	 Met de Afdeling Goed Gebruik is ook de 
voorbereiding opgestart voor de tweede 
mediacampagne van het FAGG; een 
mediacampagne aangaande het correct 
en rationeel gebruik van geneesmiddelen. 

Deze campagne zal in de loop van 2011 
gelanceerd worden.

•	 In samenwerking met enkele medewerkers 
van de FOD Personeel en Organisatie 
is begonnen aan de uitwerking van het 
strategisch communicatieplan van het 
FAGG. Dit project zal opgestart worden met 
een strategisch luik. De interne Werkgroep 
Communicatie van het FAGG met 
vertegenwoordigers van de verschillende 
entiteiten van onze organisatie zal dit 
eerste luik uitwerken in de eerste jaarhelft 
van 2011.

De Afdeling Communicatie 
vertegenwoordigde ook in 2010 het FAGG in 
het communicatienetwerk voor de Belgische 
publieke overheidsdiensten, COMMnet 
van de FOD P&O. Op internationaal niveau 
noteren wij voor de vertegenwoordiging van 
het FAGG in de WGCP (Working Group of 
Communication Professionals) als extraatje 
de organisatie van de vergadering in de 
context van het Belgische Voorzitterschap 
van de Raad van de Europese Unie. Deze 
tweedaagse vergadering vond plaats in 
december in Brugge. Dit komt aan bod in het 
luik over het Belgische voorzitterschap van de 
Raad van de EU.

diensten van de Administrateur-generaal
Afdeling Communicatie
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Cel PMo - Project Management office

In 2010 zette de Cel PMO haar opdracht voort 
en werd verder gewerkt aan de ontwikkeling 
van de activiteiten in het kader van het 
project FAGG–AFMPS 2008–2012.

Ter herinnering: het project FAGG–
AFMPS 2008–2012 bestaat uit een aantal 
sleutelelementen en strategische 
doelstellingen die op middellange termijn 
ons Agentschap moeten omvormen tot een 
doeltreffende en goed geoliede organisatie.

Enkele realisaties in 2010:
•	 Publicatie van de bijsluiters en de SKP’s op 

de website van het FAGG.
We noteren hier de positieve impact vanuit 
de media dankzij hun belangstelling voor 
de beschikbaarheid van informatie.

•	 Goedkeuring van de procedure voor het 
initiëren van een nieuw project binnen het 
FAGG.
Het doel van deze procedure is om een 
standaard werkmethode uit te werken die 
kan gebruikt worden bij het opstarten 
van nieuwe projecten. Er wordt hierbij 
gestreefd naar een betere transversale 
coördinatie tussen operationele en 
ondersteunende diensten met het oog 
op de bepaling van de nodige middelen 
voor de uitvoering van de projecten in 
het kader van het overkoepelende project 
FAGG–AFMPS: 2008–2012.

•	 Oprichten van een Uitgebreid 
Directiecomité.
Dat comité omvat de leden van het 
Directiecomité, uitgebreid met de 
coördinatoren van de SPEERPUNTEN, 
de verantwoordelijken van de 
Afdelingen B&Bc, ICT en P&O, de 
verantwoordelijke van de Juridische 
afdeling, de verantwoordelijken van 
de Cellen Project Management Office 
(PMO) en Internationale Betrekkingen, 
en de verantwoordelijken van de Afdeling 
Communicatie en Kwaliteit. Dat comité 
beantwoordt specifieke vragen inherent 
aan de uitvoering en de afronding van goed 
gedefinieerde projecten binnen het FAGG.

•	 Speerpunt VACCINS voor humaan gebruik.
Voor 2010 noteren wij de actieve 
deelname van het FAGG op het gebied van 
vaccinologie tijdens de campagne A/H1N1v 
(kwaliteit, inspectie, doeltreffendheid, 
veiligheid en vaccinologie).
Het FAGG lanceerde ook een campagne 
“Lessons learnt”. In samenwerking met 
het Interministerieel Commissariaat 
Influenza (ICI) en zes lidstaten van 
de EU, organiseerde het FAGG een 
workshop rond de vaccinatie gedurende 
de grieppandemie A/H1N1v. Ondertussen 
verliepen de activiteiten met betrekking 
tot dit speerpunt hun normale koers, en 
zijn de vele aanvragen tot wetenschappelijk 
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Het FAGG ontwikkelde daarvoor een 
werkprogramma rond de volgende punten:
 - Organisatie van een ministeriële 
conferentie met het RIZIV rond het 
thema “innovatie en solidariteit”;

 - Voortzetting van het regelgevend werk 
van de Ministerraad in de werkgroep met 
betrekking tot het Pharmceuticals pack;

 - Organisatie van informele vergaderingen 
in de competentiedomeinen van 
geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen, een initiatief in het 
domein van klinische studies;

 - Interventie in het kader van een aantal 
problemen zoals antimicrobiële 
resistentie en het dreigend tekort aan 
radio-isotopen.

•	 Invoering van een centraal systeem 
voor de elektronische opvolging van de 
briefwisseling van en naar het FAGG.

•	 In het kader van het project tot 
implementatie van een Speciale 
Onderzoekseenheid (SOE) organiseerde 
het FAGG een persconferentie 
“Namaakgeneesmiddelen kunnen uw 
gezondheid ernstige schade toebrengen”. 
Deze conferentie kwam er op initiatief 
van staatssecretaris Carl Devlies en kon 
rekenen op de deelname van minister van 
Ondernemen en Vereenvoudigen, Vincent 
Van Quickenborne.

•	 In januari 2010 werd een overlegplatform 
tussen het FAGG en de patiënten/

studies. Er waren regelmatig uitwisselingen 
van ervaringen en afstemming voor de 
regelgevende aspecten.

•	 Speerpunt PROACTIEVE VIGILANTIE.
Voor 2010 noteren wij vooral de 
publicatie van de elektronische 
nieuwsbrief VIG-NEWS op de website 
van het FAGG. Deze nieuwsbrief wordt 
gerealiseerd door het Belgisch Centrum 
voor Geneesmiddelenbewaking voor 
geneesmiddelen voor humaan gebruik 
(BCGH) van ons Agentschap.
Voortzetting van de sensibiliseringsacties 
in het kader van de farmacovigilantie en 
materiovigilantie. Voor het domein van de 
farmacovigilantie van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik waren er presentaties 
aan universiteiten en in ziekenhuizen.
Het FAGG lanceerde de website  
www.gelefiche.be, waarop gezondheids-
zorgbeoefenaars bijwerkingen inherent 
aan het gebruik van geneesmiddelen 
online kunnen melden aan het 
BCGH. De lancering van deze website 
werd op 30 november 2010 officieel 
aangekondigd tijdens een evenement 
voor de vakpers, in aanwezigheid van 
Laurette Onkelinx, minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie.

•	 Het eerste halfjaar van 2010 stond in het 
teken van de voorbereiding van het Belgische 
voorzitterschap van de Raad van de EU.

advies met betrekking tot vaccins, zowel op 
nationaal als internationaal niveau, verwerkt.

•	 Speerpunt VACCINS voor 
diergeneeskundig gebruik.
In 2010 was er een actieve deelname van het 
FAGG aan de werkgroep voor de evaluatie 
van immunologische producten en aan 
het CVMP in de ontwikkeling van drie 
belangrijke documenten met betrekking tot 
vaccins voor diergeneeskundig gebruik:
 - Draft reflection paper on data requirements 
for swine influenza vaccines against pandemic 
(H1N1) 2009 influenza ;

 - Reflection paper on the demonstration of 
a possible impact of maternally derived 
antibodies on vaccine efficacy in young 
animals ;

 - Guideline on data requirements for 
multi-strain dossiers for inactivated vaccines 
against Avian Influenza (AI), Blue Tongue 
(BT) and Foot and Mouth Disease (FMD).

•	 Speerpunt EARLY PHASE 
DEVELOPMENT.
Voor 2010 noteren wij de evaluatie van de 
klinische studies bij de eerste toediening 
van geneesmiddelen, exploratieve klinische 
studies en ontvangst van de pre-submissies 
van de exploratieve klinische studies.
Er werd ook actief meegewerkt aan de 
nationale en internationale vergaderingen 
om te beantwoorden aan de nood tot 
verbetering en aan wijzigingen van de 
inzichten in de context van vroege fase 
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•	 Goedkeuring van de procedure in het kader 
van crisismanagement.
Deze procedure legt uit wat 
crisismanagement inhoudt en hoe de 
praktische organisatie ervan verloopt, dit 
wil zeggen de procedure om potentiële 
crisissituaties die de reputatie en 
geloofwaardigheid van ons Agentschap 
kunnen verzwakken of schaden en 
met niet-onbelangrijke gevolgen voor 
de Volksgezondheid, optimaal aan te 
pakken. Deze procedure werd ontwikkeld 
in het kader van een hoog strategisch 
interventieniveau tot beheersing van 
een plotse, al dan niet voorspelbare 
gebeurtenis.

•	 Redactie van een samenwerkingsover-
eenkomst met de FOD Personeel & 
Organisatie in het kader van de uitwerking 
van het strategische luik van het strategisch 
communicatieplan van het FAGG.

•	 2010 was ook het jaar waarin de Cel 
Internationale Betrekkingen werd 
opgericht binnen de DAG.

•	 Oprichting van een IT-interface 
(toegangspoort) voor wetenschappelijke 
informatie over de levenscyclus van 
geneesmiddelen.

•	 Goedkeuring van het Kwaliteitshandboek 
van de Afdeling “Industrie” van het DG 
INSPECTIE.
Dit Kwaliteitshandboek moet als hefboom 
dienen voor de verdere ontwikkeling van 
het kwaliteitssysteem binnen het DG 
INSPECTIE en, bij uitbreiding, voor het 
volledige Agentschap.

•	 Het FAGG besliste om vanaf 1 januari 2010 
het nieuwe Europese stelsel voor variaties 
in te voeren, samen met de invoering ervan 
voor de MRP en de CP.
Dit leidde tot een significante daling van 
het aantal binnengekomen analytische 
variaties van het type II. Dankzij de 
implementatie van een actieplan voor de 
vermindering van de behandelingsduur 
van nationale dossiers kon het aantal 
wachtende dossiers in NP continu 
gereduceerd worden. Door de sterke 
daling van het aantal openstaande dossiers 
moeten Quality evaluatoren zich meer 
kunnen profileren in andere procedures, 
zoals aanvragen voor WTA, klinische 
studies of Europese VHB-gerelateerde 
procedures.

•	 In 2010 boog een ICT-team zich over 
de verbetering van de prestaties van het 
MeSeA-systeem.

consumenten opgericht.
Het Patiëntenplatform bevordert de 
aandacht voor en de dialoog met patiënten/
consumenten om gemeenschappelijke 
doelen te bepalen en, in de mate van het 
mogelijke, aan hun verwachtingen te 
voldoen.

•	 In de marge van het project Telewerk 
noteren we in 2010 een stijging van het 
aantal telewerkers binnen het Agentschap.

•	 Op 30 september 2010 werd de allereerste 
VHB uitgereikt voor een homeopathisch 
geneesmiddel.

•	 Netwerking expertise
Om zijn werking in het algemeen en 
de SPEERPUNTEN in het bijzonder te 
versterken, rekruteerde het Agentschap 
verschillende experten in specifieke 
kritische expertisedomeinen, onder andere 
een evaluator voor de methodologie van 
klinische studies, een biostatisticus, twee 
artsen met ervaring in de evaluatie van de 
risico-batenverhouding en de evaluatie van 
de veiligheid van geneesmiddelen.
Het FAGG overweegt ook om een expert in 
celtherapie en innoverende therapieën aan 
te werven om de expertise op dat gebied te 
versterken.

•	 In 2010 werd de expertendatabank 
opgestart.

•	 We noteren de goedkeuring van de 
procedure met betrekking tot verklaringen 
van belangenconflicten (COI).
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Netwerkelementen – Van wie ontvangt de Cel PMo informatie?

Van wie Welke informatie In welke vorm Met welke frequentie

Administrateur-generaal Vragen,	dossiers,	projecten Persoonlijk	contact Wekelijks/Ad	hoc

Directiecomité Dossiers,	projecten Vergadering	 Ad	hoc	/driemaandelijks

Projectleiders Vragen,	informatie Persoonlijk	contact Ad	hoc	/driemaandelijks

Afdelingen/eenheden/cellen Vragen,	informatie Persoonlijk	contact,	
vergadering

Ad	hoc

PMO-netwerk Vragen,	informatie,	goede	
praktijken

Vergadering	 Wekelijks

Netwerkelementen – Aan wie geeft de Cel PMo informatie?

Aan wie Welke informatie In welke vorm Met welke frequentie

Administrateur-generaal Voorstellen,	dossiers,	
projecten

Persoonlijk	contact Wekelijks/Ad	hoc

Directiecomité Voorstellen,	dossiers,	
projecten

Vergadering	 Ad	hoc/driemaandelijks

Projectleiders Advies,	coaching Persoonlijk	contact Ad	hoc/maandelijks

Afdelingen/eenheden/cellen Advies,	informatie Persoonlijk	contact,	
vergadering

Ad	hoc

PMO-netwerk Voorstellen,	dossiers,	
projecten

Vergadering	 Wekelijks116
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Cel Internationale Betrekkingen

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

Voor de Cel Internationale Betrekkingen was 
2010 een bijzonder jaar met de voorbereiding 
en de coördinatie van het Belgische 
voorzitterschap van de Raad van de EU in 
de tweede jaarhelft. Veel tijd en inzet gingen 
naar de coördinatie en organisatie van de 
twintig informele vergaderingen en van de 
Ministeriële Conferentie “Innovation and 
Solidarity in Pharmaceuticals”.

De Cel Internationale Betrekkingen was 
ook samen met de FOD Buitenlandse 
Zaken belast met het voorzitterschap van de 
Werkgroep Geneesmiddelen en Medische 
Hulpmiddelen van de Raad van Ministers van 
de EU. Als belangrijkste uitkomst noteren wij 
het politieke akkoord in eerste lezing voor het 
ontwerp van de richtlijn aangaande de strijd 
tegen vervalste geneesmiddelen.

Verder nam de coördinator van de Cel 
Internationale Betrekkingen deel aan de 
Werkgroep van HMA die de Strategy Paper 
II 2011-2015 uitwerkte. De cel nam ook het 
secretariaat van de HMA-vergaderingen 
tijdens dit voorzitterschap waar.
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In 2010 kwam het Wetenschappelijk comité 
viermaal bijeen.

In 2010 heeft het Wetenschappelijk comité 
de mogelijkheid besproken tot het wijzigen 
van de samenstelling en de doelstellingen. 
Dat gebeurde in functie van de analyse, 
gehouden in 2009, van de procedures die 
gevolgd worden door de verschillende 
commissies verbonden aan het FAGG. Uit 
de bevraging blijkt dat sommige commissies 
vertegenwoordigd in het Wetenschappelijk 
comité eerder wetenschappelijke 
doelstellingen hebben terwijl anderen eerder 
een meer administratieve rol hebben. Echter, 
elke wijziging van het Wetenschappelijk 
comité brengt een wijziging aan de wet 
met zich mee en dit werd momenteel niet 
opportuun geacht.

In 2010 heeft het Wetenschappelijk comité 
het voorbereidende werk aangevat om te 
beantwoorden aan de wettelijke verplichting 
tot het publiceren van de agenda’s, de 
notulen, het huishoudelijk reglement en de 
belangenverklaringen van de leden van de 
verschillende commissies en comités. Hierbij 
is het belangrijk duidelijk te stellen wat er wel 
of wat niet mag gepubliceerd worden op basis 
van de vertrouwelijkheid van de informatie. 
In deze context zorgt de Juridische afdeling 
van het FAGG voor de nodige ondersteuning. 

Deze gegevens zullen gepubliceerd worden 
op de website van het FAGG.

In 2010 werden ook de Evaluatiecommissie 
voor de medische hulpmiddelen en 
de Evaluatiecommissie voor de actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen 
effectief gefusioneerd. De voorzitter van deze 
nieuwe commissie is ambtshalve lid van het 
Wetenschappelijk comité.

Het Wetenschappelijk comité toonde 
ook veel interesse voor de creatie van een 
gecentraliseerde databank van experten 
(intern en extern) binnen het FAGG. Deze 
databank zal een algemeen overzicht 
geven van de beschikbare of ontbrekende 
expertisedomeinen en zal toelaten de door 
het FAGG gekozen expertisedomeinen te 
consolideren en te analyseren wie voor de 
evaluatie van een specifiek dossier de meest 
geschikte expert lijkt.

de drie comités
van het FAGG Wetenschappelijk comité

Doorzichtigheidscomité Raadgevend comité Wetenschappelijk comité

ADMINISTRATEUR-GENERAAL
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Raadgevend comité doorzichtigheidscomité

In 2010 vergaderde het Raadgevend comité 
viermaal.

De rol van het FAGG inzake het Belgische 
voorzitterschap van de Raad van de EU 
in de tweede jaarhelft van 2010 werd op 
een vergadering toegelicht. Tijdens de 
gezamenlijke trio-aanpak van Spanje, België 
en Hongarije werden drie belangrijke 
dossiers besproken: geneesmiddelenbewaking, 
strijd tegen vervalsing van geneesmiddelen 
en informatie aan patiënten. Nog twee 
technische onderwerpen kwamen aan bod: 
radiofarmaceutica en antimicrobiële resistentie.

Er werd een overzicht gegeven van de 
transversaal gecoördineerde aanpak van de 
farmaceutische criminaliteit door de Afdeling 
Speciale Onderzoekseenheid (SOE) in verband 
met de strategie over namaakgeneesmiddelen 
en andere illegale geneesmiddelen.

Er werd ook een presentatie gegeven over 
de Medische NoodProgramma’s (MNP’s), 
een actueel thema waarvoor de druk op 
de overheid voor de toegang tot dergelijke 
geneesmiddelen sterk toeneemt. Voor de 
toepassing van de EU-richtlijn 2001/20, 
Eudralex Volume 10 over de richtlijnen in 
verband met het uitvoeren van klinische 
studies – humaan, kan de bescherming 
van de patiënten gegarandeerd worden. 
Ook de betrouwbaarheid van de gegevens, 

gegenereerd uit de klinische studies, 
kan verzekerd worden aan de hand van 
klinische proeven, schrijnende gevallen 
(CU) vóór toekenning van een VHB, MNP’s 
na toekenning van een VHB en andere 
regulatoire mogelijkheden.

Ook het competentieterrein Menselijk 
Lichaamsmateriaal is besproken. De aspecten 
van menselijk lichaamsmateriaal zijn 
geregeld bij de Wet van 19 december 2008 
die in werking trad op 1 december 2009. 
Er werd meer uitleg gegeven over de rol en 
verplichtingen van de betrokken instellingen 
en de aspecten van biovigilantie. Alle gevallen 
met betrekking tot biovigilantie moeten 
gerapporteerd worden aan de Afdeling 
Vigilantie van het DG POST vergunning.
DG PRE vergunning is betrokken voor de 
klinische proeven en de weesgeneesmiddelen, 
DG INSPECTIE voor de voorafgaandelijke 
vergunning en voor publiciteit (wat verboden 
is voor menselijk lichaamsmateriaal). 
Er is ook een overlegplatform met de 
ziekenhuizen.
De informatie over menselijk 
lichaamsmateriaal is terug te vinden op de 
website van het FAGG.

In 2010 vergaderde het 
Doorzichtigheidscomité vijfmaal.

De belangrijkste aandachtspunten 
van de plenaire vergaderingen van het 
Doorzichtigheidscomité in 2010 waren 
de opvolging van de begroting 2010, het 
personeelsplan en de aanwervingstabel 
2010 en er werd een advies gegeven over de 
begroting 2011.
De politieke situatie van 2010 in België met 
een regering in lopende zaken, maakte dat 
er rekening moest gehouden worden met de 
mogelijkheid dat de volgende regering de 
parameters voor de ontwerpbegroting voor 
2011 zou veranderen.

De informatieverstrekking over de meting 
en het visualiseren van de strategische 
doelstellingen van het FAGG via de 
Cockpitapplicatie rond Key Performance 
Indicators (KPI’s), leerde dat het de ambitie 
van het FAGG was om tegen 31 december 
2010, 24 KPI’s te ontwikkelen en in te vullen. 
Op de vergadering van 2 december 2010 zijn 
de vijftien gefinaliseerde KPI’s uitgebreid 
voorgesteld. Het is de bedoeling tegen het 
einde van het eerste trimester 2011 alle 
KPI’s te hebben afgewerkt. Op verzoek van 
de voorzitter zullen tijdens de trimestriële 
vergaderingen van 2011 de prioritaire en één 
of twee minder prioritaire KPI’s besproken 
worden.
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Ook de operationele doelstellingen van het 
FAGG voor 2010, inclusief de tijdslijnen 
ervan, kwamen aan bod tijdens de 
vergaderingen.

Gezien het Belgische voorzitterschap van 
de Raad van de EU tijdens het tweede 
semester van 2010, werden de leden 
geïnformeerd over de concrete rol van het 
FAGG in de materie van geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten. Een belangrijk item 
is het tweede luik van het Pharmaceuticals pack 
met betrekking tot namaakgeneesmiddelen 
dat eind 2010 afgerond en goedgekeurd werd.

De eerste mandaten van de heren Tim De 
Kegel en Marc-Henry Cornély, respectievelijk 
voorzitter en ondervoorzitter, zijn in 
november 2010 geëindigd. Beiden waren 
kandidaat voor een volgende termijn. 
Tijdens de laatste plenaire vergadering van 
2 december 2010, hebben de leden unaniem 
hun kandidatuur aanvaard en zijn beide 
mandaten hernieuwd voor de periode 
2011-2012.120
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In 2010 vonden op het vlak van contacten 
met de relevante industrie portfolio/
wetenschappelijke vergaderingen plaats 
en was er op 18 en 19 november 2010 de 
CTFG Workshop on Early Phase Development in 
Oncology. Die workshop werd georganiseerd 
in het kader van het Belgische voorzitterschap 
van de Raad van de EU in samenwerking met 
verschillende sponsors van oncologische 
klinische studies.
Aan het FAGG werd ook gevraagd om actie 
te ondernemen in het kader van de Unmet 
medical need (UN)-problematiek voor 
verschillende oncologische geneesmiddelen.

Het speerpunt ONCOLOGIE werd 
vertegenwoordigd op verschillende nationale 
en internationale conferenties:
•	 Future of Independent Academic Clinical 

Research in Europe, Koninklijke academie 
voor Geneeskunde in samenwerking met 
European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC) , 
2 september 2010;

•	 Round table: Treatment and Support of Brain 
Tumour Patients and Their Families, Brussel, 
11 september 2010;

•	 Kick-off working seminar Towards an 
Integrated Belgian Plan for Rare Diseases, 
Koning Boudewijnstichting, 17 september 
2010;

•	 Meeting European Association for Neuro-Oncology 
(EANO), 17 tot 19 september 2010;

•	 Orphan Drugs for Rare Cancers, Europees 
Parlement, 5 oktober 2010.

Een voortzetting van deze activiteiten is 
voorzien voor 2011.

In het kader van de activiteiten van het 
speerpunt ONCOLOGIE zijn eveneens 
verdere samenwerkingsverbanden bepaald 
met organisaties zoals het Kankercentrum 
(bijv. bijdrage van het FAGG tot voorstellen 
voor het Kankerplan 2011-2013) en het Fonds 
Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen 
(samenwerking van het FAGG met het 
Belgisch Plan Zeldzame Ziekten – werkgroep 
6C: onderzoek en klinische studies). Deze 
samenwerkingsverbanden zullen in 2011 
verder geconcretiseerd worden.

In 2010 werd intensief samengewerkt met 
het RIZIV onder de vorm van deelname 
aan de vergaderingen van de Werkgroep 
Immunotherapie voor de behandeling van 
melanoom en glioom, en door overleg inzake 
het oprichten van het programma Unmet 
Medical Need - Avastin in glioblastoma. 
Dergelijke samenwerking zal in 2011 ad hoc 
herhaald worden, met speciale aandacht voor 
de UN-problematiek.

Het FAGG levert de vertegenwoordiger voor 
België in de nieuw opgerichte Paediatric 
Oncology Task Force van het EMA.

de vier speerpunten van het FAGG
Speerpunt oNCoLoGIE

    
     

      
          

                          Sonja Beken    
     

      
          

                  Speerpuntcoördinator
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In 2011 zullen we ook teruggrijpen naar het 
concept van de maandelijkse vergaderingen 
van het projectteam, om het overleg 
efficiënter en interactiever te laten verlopen. 
Deze vergaderingen hebben als doel:

•	 Het verzekeren van de transversale 
uitwisseling van informatie over relevante 
CTA, PIP, WTA (Wetenschappelijk 
Technisch adres, nationaal en Europees 
via EMA), VHB, farmacovigilantie en 
inspectie-issues.

•	 Het geven van feedback over CHMP, SAWP, 
PDCO en ad hoc CMDh, PhVWP 

•	 Het verder uitwerken van de organisatie 
van het speerpunt ONCOLOGIE.

Enkele specifieke cijfers/feiten voor 2010 zijn:
•	 Indiening bij het FAGG van 131 Clinical 

Trial Application (CTA’s) voor oncologische 
geneesmiddelen, voornamelijk voor fase II 
en III klinische studies;

•	 Pilootproject in het kader van Unmet 
Medical Need - Avastin in glioblastoma.

•	 Dit project werd voorgesteld op het 
Raadgevend comité van 9 september 
2010. Avastin is sinds eind 2010 
beschikbaar in het kader van een 
Medisch noodprogramma (MNP) met 
gedeeltelijke tussenkomst via artikel 
56 (terugbetaling) voor patiënten met 
recidiverend glioblastoom, waarvoor geen 
behandelingsoptie meer bestaat en die niet 
in een klinische studie kunnen worden 
opgenomen;

•	 Een aanvraag voor schrijnende gevallen 
(CU) met een hematologische indicatie;

•	 België leverde de coördinator voor 
een dertiental oncologische Europese 
wetenschappelijke adviezen;

•	 Activiteiten in het kader van de 
pediatrische regelgeving:
 - acht peer review Ontwikkelingsplan voor 
kindergeneesmiddelen (PIP)

 - tien non-clinical topic leadership
 - twee rapporteurships voor dossiers voor 
art. 45 Regulation N° 1901/2006

•	 België is (co-)rapporteur voor:
 - VHB op het niveau van de CHMP 
•	 Zunrise	(casopitant)
•	 Docetaxel	Mylan	(docetaxel)

•	 Sancuso	(granisetron)
 - Referral
•	 Levact	(bendamustine)

 - Peer review
•	 PecFent	(fentanyl)

 - Farmacovigilantie
•	 Intron	A	(interferon	A)

 - CAT/CHMP co-rapporteur et coördinator 
- Appeal Procedure
•	 Cerepro	(sitimagene	ceradenovec)

 - COMP – orphan designation
•	 Gliovax
•	 Oxysterol	(rapporteur)

Net als in 2010 zal er in 2011 verder gewerkt 
worden binnen de gekozen specialiteiten 
of deeldomeinen Neuro-oncologie, Advanced 
Therapies voor oncologische indicaties, Pediatrische 
oncologie, Oncologische weesindicaties en 
Anti-emesis tijdens chemotherapie.
Verdere consolidering van de huidige 
activiteiten met de focus op R&D-gerelateerde 
activiteiten, met name aanvragen voor CTA, 
wetenschappelijk advies (nationaal en EMA), 
activiteiten in het kader van pediatrische 
regelgeving (nationaal en EMA PDCO) en de 
UN problematiek, wordt voorzien voor 2011. 
Echter dit impliceert een invulling van de 
minimale noden aan interne expertise.
Een verhoogde betrokkenheid bij de CP voor 
het verkrijgen van een VHB van oncologische 
geneesmiddelen wordt slechts voorzien 
voor 2012 gezien de nood voor bijkomende 
specifieke interne expertise.
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Speerpunt VACCINS

VACCINS voor humaan gebruik
2010 of opnieuw een jaar van hard werken. Na 
het pandemische jaar 2009, kwam 2010, het 
jaar van de lessons learnt. Het FAGG nam het 
initiatief in de evaluatie van het tijdens de A/
H1N1v-pandemie geleverde werk.

Uit discussies met academici kwam naar 
voren dat het noodzakelijk was om de 
gevoerde campagnes tijdens de 
A/H1N1v-crisis te evalueren. Na verder 
overleg ontstond het idee om met een 
aantal lidstaten rond de tafel te gaan zitten 
over één welbepaald aspect, met name de 
“pandemische”-vaccinatiecampagne.
Dit initiatief werd verder besproken met 
European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC), EMA en WGO en ook hier 
bleek de interesse groot te zijn.

Er werd een workshop georganiseerd met 
drie sessies:
•	 informatie over de vergunning van de 

pandemische vaccins, een presentatie 
door ECDC over de epidemiologie en een 
presentatie door WGO over het beleid 
tijdens een pandemie;

•	 uitwisseling van ervaringen tussen zeven 
lidstaten (België, Duitsland, Hongarije, 
Italië, Nederland, Verenigd Koninkrijk, 
Zweden) over de vaccinatiecampagne aan de 
hand van een vooraf opgestelde vragenlijst;

•	 communicatie tijdens de A/H1N1v-pandemie.

De vergadering werd minutieus genotuleerd 
en een verslag van de vergadering werd 
gepubliceerd in het wetenschappelijke 
tijdschrift Vaccine. (2011 Jan 10;29(3):370-7. Epub 
2010 Nov 12.
Lessons learnt from pandemic A(H1N1) 2009 
influenza vaccination. Highlights of a European 
workshop in Brussels (22 March 2010); Hanquet G, 
Van Damme P, Brasseur D, De Cuyper X, Gregor 
S, Holmberg M, Martin R, Molnár Z, Pompa MG, 
Snacken R, van der Sande M, Van Ranst M, Wirtz 
A, Neels P).

Een tweede initiatief kwam er op vraag van 
de minister van Volksgezondheid, Laurette 
Onkelinx. De eerste conferentie van het 
Belgische voorzitterschap van de Raad van de 
EU op 1 en 2 juli 2010 stond volledig in het 
teken van de lessons learnt uit de aanpak van 
de A/H1N1v-pandemie. Ook hier leverde het 
FAGG geen onaardige bijdrage. De conclusies 
van deze conferentie werden gepubliceerd en 
kunnen online geconsulteerd worden op de 
website van het FAGG.

Op verschillende fora (onder andere Vaccine 
Working Party, CHMP, Biologics Working 
Party-BWP) werd bovendien verder 
gewerkt om de Preparedness-richtlijnen en 
voorbereidingsdocumenten te verbeteren.

    
     

      
          

                           Pieter Neels    
     

      
          

                  Speerpuntcoördinator
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VACCINS voor diergeneeskundig 
gebruik
Op het gebied van vaccins voor 
diergeneeskundig gebruik, waar het 
Agentschap wordt erkend als een belangrijke 
speler, zette het FAGG zijn activiteiten op 
Europees niveau voort in het bijzonder in het 
kader van de aspecten voorafgaand aan de 
vergunning.

We noteren in deze context

•	 De coördinatie van een wetenschappelijk 
advies voor een vaccin, ingediend bij de 
SAWP-V van het CVMP; 

•	 De toekenning van twee nieuwe 
rapporteurships voor CP’s voor vaccins;

•	 Het rapporteurship of co-rapporteurship 
voor lopende procedures voor drie vaccins;

•	 De hernieuwing van een VHB voor een CP 
waarvoor België rapporteur is;

•	 De behandeling van een klinische variatie 
voor een vaccin vergund via een CP 
waarvoor België co-rapporteur is;

•	 De behandeling van twee analytische 
variaties waarvoor België rapporteur is;

•	 Het rapporteurship en co-rapporteurship 
voor drie arbitrageprocedures betreffende 
vaccins voor diergeneeskundig gebruik.

•	 Met zijn Europese partners werd het thema 
van de vaccins voor diergeneeskundig 
gebruik en de reglementering ervan 
uitgebreid besproken tijdens de informele 

CVMP-vergadering van september 
2010 in Antwerpen in het kader van het 
Belgische voorzitterschap (zie @ctua 
EXTRA 14.04.2011). Ook de mogelijkheden 
voor beter toegankelijke vaccins tegen 
opduikende infectieziektes bij dieren 
kwamen aan bod.

Het FAGG leverde via zijn vertegenwoordigers 
binnen het CVMP en binnen de werkgroep 
Immunologicals Working Party (IWP) een 
belangrijke bijdrage aan de uitwerking van 
twee Reflection papers over vaccins tegen 
influenza bij varkens en over het onderzoek 
naar de eventuele invloed van antistoffen van 
moederlijke oorsprong op de werkzaamheid 
van vaccins. Daarnaast werkte het Agentschap 
mee aan de ontwikkeling van een richtlijn 
over vaccins tegen mond- en klauwzeer: Draft 
reflection paper on data requirements for swine 
influenza vaccines against pandemic (H1N1) 2009 
influenza en Guideline on data requirements for 
multi-strain dossiers for Inactivated vaccines 
against Avian Influenza, Blue Tongue and Foot 
and Mouth Disease.
In het kader van het Belgische voorzitterschap 
van de Raad van de EU organiseerde het 
Agentschap een informele vergadering van 
het CVMP in Antwerpen. Een belangrijk 
thema met betrekking tot plots opduikende 
ziekten en de vaccinatieperspectieven werd 
er gedocumenteerd. Daaruit volgde een 
aanbeveling over de noodzaak om procedures 

Ook het gewone werk ging door.

In 2010 noteren we:

•	 drie rapporteurships voor nieuwe vaccins;
•	 zeven wetenschappelijke adviezen voor 

Europees vergunde vaccins;
•	 negen wetenschappelijke adviezen voor 

nationale vaccins;
•	 heel wat type II variaties (analytisch en 

klinisch);
•	 tientallen Follow-up Measures (FUM’s).

De samenwerking met nationale en 
internationale organisaties werd bestendigd:

•	 met de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
sectie vaccins voor het opstellen van de 
nationale aanbevelingen inzake vaccinatie;

•	 met het Federaal Kenniscentrum voor 
de Gezondheidszorg (KCE) voor het 
verstrekken van vaccinatie-adviezen;

•	 met de WGO en ECDC voor adviezen rond 
het gebruik van vaccins binnen Europa en 
in de rest van de wereld;

•	 door de aanwezigheid van het Agentschap 
op diverse internationale fora zoals 
ADVAC, IABG, ESPID, om de richtlijnen en 
gezichtspunten van de Europese Unie uit te 
dragen en te verdedigen.
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voor wetenschappelijk advies te ontwikkelen 
waarmee snel kan gereageerd worden op 
aanvragen van lidstaten naar aanleiding van 
een bijzondere gezondheidssituatie. Er was 
ook een conferentie “Swine Influenza: pigs 
and pandemic influenza”. 
Op nationaal niveau werden 173 variaties 
met betrekking tot vaccins afgehandeld; 
voor diezelfde periode werden er 138 nieuwe 
variaties ingediend bij het FAGG.

In de context van een versterkte 
geneesmiddelenbewaking zette het FAGG 
de evaluatie voort van de bijwerkingen van 
de verschillende vaccins tegen blauwtong 
serotype 8, die toegediend werden aan 
schapen en runderen tijdens de verplichte 
vaccinatiecampagne in 2010 in België. De 
resultaten hiervan werden meegedeeld 
aan de Commissie voor geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik en aan de 
dierenartsen.

Ons Agentschap zette zijn samenwerking 
met het Centrum voor Onderzoek in 
Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) 
voort in het kader van het monsternameplan 
voor vaccins voor diergeneeskundig gebruik 
op basis van een risicoanalyse en voor de 
evaluatie van de analytische variaties.
Het FAGG organiseerde bovendien, 
in samenwerking met het CODA, drie 
GMP-inspecties bij farmaceutische firma’s die 

diergeneeskundige vaccins produceren. De 
coördinatiecommissie die de samenwerking 
tussen het FAGG en het CODA regelt en 
evalueert, kwam in 2010 drie keer bijeen.
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Speerpunt PRoACTIEVE VIGILANTIE

Ook in 2010 is de ontwikkeling van het 
speerpunt PROACTIEVE VIGILANTIE, dat 
zich toelegt op de preventie van bijwerkingen 
en incidenten te wijten aan het gebruik van 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten, 
actief voortgezet.

Geneesmiddelenbewaking van 
geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik
Op het vlak van de geneesmiddelenbewaking 
van geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
werd op 30 november 2010 een belangrijke 
stap vooruit gezet in het kader van het project 
Proactieve farmacovigilantie met de lancering 
van de website www.gelefiche.be. Hier 
kunnen gezondheidsbeoefenaars eventuele 
bijwerkingen online melden. Er is ook gestart 
met het sturen van een gepersonaliseerde 
en een meer gedetailleerde feedback als 
antwoord op een ontvangen melding.

Op het vlak van informatie noteren wij:

•	 De publicatie van de Direct Healthcare 
Professional Communication (DHPC) op 
de website van het FAGG.

•	 De publicatie op FAGG-website van de 
elektronische nieuwsbrief VIG-NEWS 
met de recentste berichtgeving over 
geneesmiddelenbewaking.

•	 Een aantal publicaties in wetenschappelijke 
tijdschriften.

•	 Ook de sensibiliseringsacties in 
universiteiten en ziekenhuizen worden 
voortgezet en aangevuld met een aantal 
andere acties, zoals opleidingsessies met 
een voorstelling van het nieuwe online 
meldingsysteem.

Geneesmiddelenbewaking 
van geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik
•	 Op het gebied van de 

geneesmiddelenbewaking van 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik publiceert het Agentschap 
op zijn website sinds september 2010 
geregeld een bijgewerkte lijst van de 
wachttijden voor geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik bestemd voor 
voedselproducerende dieren. Deze lijst is 
bedoeld om de informatie toegankelijker te 
maken voor dierenartsen.

•	 Er werd ook een initiatief genomen voor 
de verzameling van gegevens betreffende 
de distributie en de follow-up van 
de selectie van antibioticaresistentie, 
een ander belangrijk aspect van 
de geneesmiddelenbewaking van 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik. Na overleg binnen het 
BELVET-SAC consortium (Belgian 
Veterinary Surveillance of Antimicrobial 
Consumption) met pharma.be en 
de groothandelaars-verdelers van 

    
     

      
          

                           Thierry Roisin

   
    

    
    

    
     

      
        

                            Speerpuntcoördinator
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Speerpunt PRoACTIEVE VIGILANTIE

en werkte mee aan de publicatie van het 
artikel Guidelines of the Belgian Hematology 
report in het Belgian Journal of Hematology.

Biovigilantie
Op het gebied van biovigilantie verzorgde 
het FAGG in juni 2010, op verzoek van de 
Belgische vereniging van weefselbanken, een 
presentatie om de verantwoordelijken van 
banken voor menselijk lichaamsmateriaal 
te sensibiliseren. Het FAGG hield ook een 
uiteenzetting in het kader van de opleiding 
Menselijk lichaamsmateriaal: van donor tot 
ontvanger.

 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik, ontwikkelde het FAGG een 
instrument om gegevens betreffende de 
evolutie van de antibioticumconsumptie 
te verzamelen. Zoals bekend is de 
antibioticumconsumptie een belangrijke 
factor in het kader van het optreden van 
antimicrobiële resistenties. BELVET-SAC 
is een consortium dat belast is met de 
registratie en de analyse van het gebruik 
van antimicrobiële middelen met name 
in de diergeneeskunde in België. Het 
consortium is het resultaat van een 
samenwerkingsakkoord tussen het FAGG, 
de Universiteit Gent, het WIV en het 
CODA; het werd opgericht op initiatief van 
het Belgian Antibiotic Policy Coordination 
Committee (BAPCOC) en wordt 
gefinancierd door het Agentschap.

•	 In 2010 werd eveneens een 
samenwerkingsakkoord afgesloten met 
het Antigifcentrum. In dit kader ontvangt 
het FAGG nu ook de meldingen van het 
Antigifcentrum die te maken hebben 
met bijwerkingen van geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik. Dit is 
een waardevolle informatiebron voor de 
werkzaamheden van het Agentschap.

Materiovigilantie
•	 Op het gebied van materiovigilantie 

werd in 2010 de Evaluatiecommissie voor 
medische hulpmiddelen, belast met de 

evaluatie van incidenten met medische 
hulpmiddelen, hernieuwd. Hierdoor kon 
het netwerk van externe experten op het 
gebied van materiovigilantie uitgebreid 
worden, wat de kwaliteit van de evaluaties 
ten goede zal komen.

•	 In november 2010 werd een belangrijke 
sensibiliseringsactie rond de melding van 
incidenten met medische hulpmiddelen 
gevoerd ter gelegenheid van een presentatie 
over materiovigilantie tijdens de studiedag 
van de Comités voor Medisch Materiaal van 
de ziekenhuizen.

Hemovigilantie
•	 Op het gebied van hemovigilantie zette 

het Agentschap, in navolging van het 
systeem voor geneesmiddelenbewaking 
van geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik de ontwikkeling voort van een 
online meldingssysteem voor incidenten 
en ongewenste ernstige reacties met 
bloed en bloedderivaten. Het systeem zal 
operationeel worden in de loop van 2011.

•	 Op het gebied van sensibiliseringsacties 
inzake hemovigilantie verzorgde het FAGG 
in 2010 verschillende uiteenzettingen 
in het kader van een universitaire 
opleiding Kwaliteitszorg en een Master in 
transfusiegeneeskunde.

•	 In de Week van de Patiëntveiligheid gaf het 
Agentschap overigens ook een presentatie 
over hemovigilantie in een ziekenhuis 
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Speerpunt EARLY PHASE dEVELoPMENT

ontwikkeling is. Bovendien zijn de potentie 
en de toxiciteit van het geneesmiddel 
voor onderzoek nog niet volledig bekend. 
GMP in klinische studies wordt specifiek 
gereglementeerd (Eudralex deel IV, bijlage 
XIII). De betrokkenen zijn er zich van 
bewust dat de toepassing van de specifieke 
reglementering in de vroege fase van 
klinische studies niet eenvoudig is omdat 
er nood is aan flexibele doseringen en ex 
tempore bereidingen. Het kan dan ook 
noodzakelijk zijn dat sommige beperkte 
productieactiviteiten door hoog opgeleid 
personeel uitgevoerd worden. In de 
fase-I-eenheid is vaak geen bevoegde persoon 
(Qualified Person of QP) aanwezig.

Om aan de GMP-normen te voldoen, kan een 
fase-I-eenheid een vergunning aanvragen 
voor de productie van Investigational 
Medicinal Products (IMP’s); deze 
oplossing geniet de voorkeur. Wanneer de 
fase-I-eenheid integraal deel uitmaakt van 
een ziekenhuis, kan het een beroep doen 
op de ziekenhuisapotheek voor reconsti-
tutieactiviteiten. Deze reconstitutie is een 
beperkte activiteit en is niet mogelijk voor 
een fase-I-eenheid die niet tot een ziekenhuis 
behoort, zelfs indien deze zich in hetzelfde 
gebouw bevindt. Het is echter niet altijd 
mogelijk of noodzakelijk om een vergunning 
te verkrijgen. Daartoe kan een fase-I-eenheid 
of een ziekenhuisapotheek een inspectie 

Het is sinds lang erkend dat de 
implementatie van GMP (Good 
Manufacturing Practices) in de vroege stadia 
van klinische studies enige flexibiliteit 
moet toelaten. Er zijn echter goede redenen 
om hoge eisen te handhaven. Het FAGG 
stelde onlangs aanbevelingen voor om de 
implementatie van de vroege stadia van 
klinische studies te verlichten.

GMP zijn bedoeld om elk aspect van de 
processen en activiteiten in verband met 
de productie van een geneesmiddel te 
documenteren. Alle apparatuur voor de 
fabricage en de analyse moeten geschikt zijn 
voor het beoogde gebruik. Alle operationele 
methoden en procedures voor de productie, 
de reiniging en analytische tests gebruikt 
in het fabricageproces moeten volgens 
vooraf bepaalde specificaties gevalideerd 
worden. De implementatie van GMP 
is noodzakelijk om personen die aan 
onderzoeken deelnemen, te beschermen 
tegen de toediening van gebrekkige of 
verkeerde producten of verkeerde dosissen en 
om de betrouwbaarheid van de gegevens uit 
klinische studies te verzekeren.

Klinische studies verschillen van het 
routinematige gebruik van geneesmiddelen 
om verschillende redenen die verband 
houden met de klinische studie zelf en als 
gevolg van een productieproces dat nog in 

    
     

      
          

                           Walter Janssens   
    

    
    

    
     

      
        

                            Speerpuntcoördinator
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Meer details zijn te vinden op de website van 
het Agentschap.

Speerpunt EARLY PHASE dEVELoPMENT

aanvragen waaraan geen vergunning is 
gekoppeld, maar die ze in staat stelt om
afgebakende en beperkte productieactiviteiten 
uit te voeren voor intern gebruik en binnen 
de context van de vroege fase van klinische 
tests. Op de geïnspecteerde locatie moet 
een verantwoordelijke aanwezig zijn en een 
kwaliteitsovereenkomst met de QP moet de 
beperkte productieactiviteiten beschrijven 
alsook hoe deze kunnen uitgevoerd worden.

Het is de bedoeling om op basis van ervaring 
de voorgestelde procedure te evalueren 
en aan te passen indien nodig. De eerste 
inspecties vonden eind 2010 plaats en zullen 
nog verder worden uitgevoerd in 2011.

Het spreekt voor zich dat de tijdige evaluatie 
van vroege fase studies het belangrijkste doel 
blijft in dit domein en in andere domeinen.
In 2010 werden in totaal 27 klassieke fase I 
klinische studies geëvalueerd in het kader van 
de eerste toediening van geneesmiddelen.
Daarnaast werden twintig klinische studies 
geëvalueerd volgens een van de paradigma’s 
van de onderzoekscategorieën.
Om de behoeften aan verbetering en de 
veranderende inzichten in de vroege fase 
van klinische studies vast te leggen en 
onze standpunten uit te leggen, werd actief 
deelgenomen aan nationale en internationale 
vergaderingen en seminaries.
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DG PRE vergunning
Het DG PRE vergunning speelt een 
belangrijke rol in het stimuleren van 
innovatie, in het evalueren van klinische 
studies 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 wordt 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 efficiënt 
uitgevoerd worden 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 van 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.

DG INSPECtIE
In het kader van harmonisatie van inspectie- 
en controleactiviteiten en van de bestrijding 
van de farmaceutische criminaliteit, zijn 
de medewerkers van het DG INSPECTIE 
vertegenwoordigd op internationale fora met 
andere internationale geneesmiddelenauto-
riteiten.

Vertegenwoordigers van het FAGG 
op nationaal en internationaal niveau
Internationale vertegenwoordiging
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EMA Management Board 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 Pieter	Neels	(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)

Paediatric	Committee	-	PDCO Daniel	Brasseur	(DG	PRE	vergunning)
Jacqueline	Carleer	(DG	PRE	vergunning)

CHMP/CVMP Working party

Joint	CHMP/CVMP	Quality	Working	Party	-	QWP	 Katrien	Van	Landuyt	(DG	PRE	vergunning)

Joint	CVMP/CHMP	ad	hoc	expert	group	on	the	application	of	the	3Rs Sonja	Beken	(DG	PRE	vergunning)

CHMP Working parties

Biologics	Working	Party	-	BWP Alan	Fauconnier	(DG	PRE	vergunning)

Coordination	Group	and	Guidelines	Consistency	Group	(Standing	Working	Party) Daniel	Brasseur	(externe	expert)

Multidisciplinary	CHMP	drafting	group	on	nanomedicines Sandrine	Tinton	(DG	PRE	vergunning)

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

Safety	Working	Party	-	SWP Sonja	Beken	(DG	PRE	vergunning)
Karen	De	Smet	(DG	PRE	vergunning)

Scientific	Advice	Working	Party	-	SAWP Walter	Janssens	(DG	PRE	vergunning)

Biosimilar	Medicinal	Products	Working	Party	-	BMWP Karen	de	Smet	(DG	PRE	vergunning)

Vaccines	Working	Party	-	VWP Daniel	Brasseur	(DG	PRE	vergunning)
Karen	De	Smet	(DG	PRE	vergunning)
Pieter	Neels	(DG	PRE	vergunning)

Hierbij een overzicht van een aantal interne medewerkers die ons Agentschap op de meest frequente internationale comités, werkgroepen en 
andere platformen vertegenwoordigen.
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CVMP Working parties

Efficacy	Working	Party	-	EWP-V Sandy	Vermout	(DG	PRE	vergunning)

Pharmacovigilance	Working	Party	-	PWP-V Lionel	Laurier	(DG	POST	vergunning)

Scientific	Advice	Working	Party	-	SAWP-V Frédéric	Descamps	(DG	PRE	vergunning)

Working	Group	on	Quality	Review	of	documents	-	QRD Dries	Minne	(DG	PRE	vergunning)

EMA and its Working groups

CTS	vet Christophe	Debruyne	(DG	PRE	vergunning)

EudraCT Kristof	Bonnarens	(DG	PRE	vergunning)
Erik	Everaert	(DG	PRE	vergunning)

EudraGMP Pieter	Vankeerberghen	(Od)

Eudranet	 Pieter	Vankeerberghen	(Od)

EUDRAPHARM Pieter	Vankeerberghen	(Od)

EudraVigilance	Expert	Working	Group	-	EWG Margriet	Gabriels	(DG	POST	vergunning)

EudraVigilance	Joint	Implementation	Group Lionel	Laurier	(DG	POST	vergunning)

EudraVigilance	Telematic	Implementation	Group	-	TIG Margriet	Gabriels	(DG	POST	vergunning)

EudraVigilance	Member	State	User	Group	-	MSUG Margriet	Gabriels	(DG	POST	vergunning)

Eurs	IABG Pieter	Vankeerberghen	(Od)

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

GDP	Inspectors	Working	Group Ethel	Mertens	(DG	INSPECTIE)

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

Joint	Audit	Programme Wim	Van	Linden	(DG	INSPECTIE)
Cathérine	Planchon	(DG	INSPECTIE)

Pharmacovigilance	Inspectors	Working	Group Nele	Matthijs	(DG	INSPECTIE)
Christophe	Debruyne	(DG	INSPECTIE)

Telematics Pieter	Vankeerberghen	(Od)
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HMPC Working party

Quality	Drafting	Group Heidi	Neef	(DG	PRE	vergunning)

HMA and its Working groups

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 Els	Geeraerts	(DAG)
Paul	Ballegeer	(Od)

Heads	of	Medicines	Agencies,	human	medicinal	products Xavier	De	Cuyper,	Administrateur-generaal

Heads	of	Medicines	Agencies,	veterinary	medicinal	products Xavier	De	Cuyper,	Administrateur-generaal

Homeopathic	Medicinal	Products	Working	Group	-	HMPWG Marie-Anne	Mouyart	(DG	PRE	vergunning)

Working	Group	of	Communication	Professionals	-	WGCP Ann	Eeckhout	(DAG)

Working	Group	of	Enforcement	Officers	-	WGEO Roy	Vancauwenberghe	(DG	INSPECTIE)

Council of Europe

EDQM,	European	Committee	(Partial	agreement)	on	blood	transfusion	(CD-P-TS) Ludo	Muylle	(DG	POST	vergunning)

EDQM,	European	Committee	(Partial	agreement)	on	organ	transplantation	(CD-P-TO) Ludo	Muylle	(back	up)	(DG	POST	vergunning)

EDQM,	European	Committee	on	Pharmaceuticals	and	Pharmaceutical	Care Josiane	Van	der	Elst	(DG	INSPECTIE)

EDQM,	European	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)

EDQM,	European	Committee	of	Experts	on	quality	and	safety	standards	in	pharmaceutical	practices	and	Pharmaceutical	
Care	(CD-P-PH/PC)

Tom	Brusselmans	(DG	INSPECTIE)

EDQM,	European	Committee	of	Experts	on	the	Classification	of	Medicines	as	Regards	their	Supply Marie-Louise	Bouffioux	(DG	POST	vergunning)

EDQM,	European	Pharmacopoeia	Commission Katrien	Van	Landuyt	(DG	PRE	vergunning)

Homeopathic	Manufacturing	Methods	-	HMM Marie-Anne	Mouyart	(DG	PRE	vergunning)

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

Technical	Advisory	Board	–	TAB,	certification	procedure Marie-Joëlle	De	Vos	(DG	PRE	vergunning)
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Council of European Ministers

EU	Customs	Working	Party Dirk	Mergan	(DG	INSPECTIE)

Horizontal	Working	Party	on	Drugs Dirk	Mergan	(DG	INSPECTIE)
Bernard	Vandenbosch	(DG	INSPECTIE)

Working	Group	on	Medicinal	Products	and	Medical	Devices Els	Geeraerts	(DAG)

European Commission

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

European	Monitoring	Centre	for	Drug	and	Drug	Addiction	-	EMCDDA) Bernard	Vandenbosch	(DG	INSPECTIE)

Expert	working	Group,	(EU)	Guidelines	for	operators	(Brussels) Dirk	Mergan	(DG	INSPECTIE)

Meeting	of	the	Competent	Authorities	on	Blood Ludo	Muylle	(DG	POST	vergunning)

Meeting	of	the	Competent	Authorities	on	Tissues	and	Cells Ludo	Muylle	(DG	POST	vergunning)
Josiane	Van	der	Elst	(DG	INSPECTIE)

Medical	Devices	working	groups Frédérique	Meulders	(DG	POST	vergunning)

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

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

Operation	Crystal	flow	(Den	Haag) Dirk	Mergan	(DG	INSPECTIE)

Pharmaceutical	Committee	-	Human	Medicinal	Products Els	Geeraerts	(DAG)
Wim	Penninckx	(DG	PRE	vergunning)

Pharmaceutical	Committee	-	Veterinary	Medicinal	Products Lionel	Laurier	(DG	POST	vergunning)
Greet	Musch	(DG	PRE	vergunning)

Standing	Committee	-	Human	Medicinal	Products Els	Geeraerts	(DAG)
Greet	Musch	(DG	PRE	vergunning)

Standing	Committee	Precursors Dirk	Mergan	(DG	INSPECTIE)

Standing	Committee	-	Veterinary	Medicinal	Products Els	Geeraerts	(DAG)
Greet	Musch	(DG	PRE	vergunning)
Lionel	Laurier	(DG	POST	vergunning)

PFIPC

Permanent	Forum	on	International	Pharmaceutical	Crime Roy	Vancauwenberghe	(DG	INSPECTIE)
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PIC/s

PIC/s	Committee Josiane	Van	der	Elst	(DG	INSPECTIE)

UNo

Committee	on	drugs	-	Wenen Bernard	Vandenbosch	(DG	INSPECTIE)

International	Expert	Conference	-	Wenen Dirk	Mergan	(DG	INSPECTIE)
Bernard	Vandenbosch	(DG	INSPECTIE)

Od: Ondersteunende diensten
DAG: Diensten van de Administrateur-generaal
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Nationale vertegenwoordiging

Om het takenpakket van het FAGG optimaal uit te voeren, doet het Agentschap een beroep op verschillende instanties: de FAGG-commissies, 
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 overheidsdiensten, 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.

FAGG-Commissies
dG PRE vergunning dG PoST vergunning dG INSPECTIE

Commissie	voor	geneesmiddelen	voor	diergeneeskundig	
gebruik

Commissie	voor	geneesmiddelen	voor	diergeneeskundig	
gebruik

Commissie	van	Advies

Commissie	voor	geneesmiddelen	voor	menselijk	gebruik Commissie	voor	geneesmiddelen	voor	menselijk	gebruik Commissie	van	toezicht	op	de	reclame	voor	geneesmiddelen	
voor	menselijk	gebruik

Commissie	voor	homeopathische	geneesmiddelen	voor	
menselijk	en	diergeneeskundig	gebruik

Commissie	voor	homeopathische	geneesmiddelen	voor	
menselijk	en	diergeneeskundig	gebruik

Commissie	voor	de	erkenning	van	instellingen	die	de	
voorafgaande	visums	voor	wetenschappelijke	manifestaties	
toekennen

Commissie	voor	kruidengeneesmiddelen	voor	menselijk	
gebruik

Commissie	voor	kruidengeneesmiddelen	voor	menselijk	
gebruik

Commissie	voor	de	erkenning	van	ziekenhuisapothekers

Farmacopeecommissie Evaluatiecommissie	voor	de	medische	hulpmiddelen Erkenningscommissie	apothekers	klinische	biologen

Gemengde	Commissie

Gemengde	Commissie Gemengde	Commissie Vestigingscommissie	voor	apotheken	(voor	dossiers	in	Frans	
+	voor	dossiers	in	Nederlands)

overlegplatformen met FAGG-stakeholders

Clinical	Trial	Task	Force	(CTTF) Platform	Bloed Platform	Bloed

Technisch	Overleg	Registratie	–	TOR
HUM	TOR	–	JOINT	TOR	–	VET	TOR

Overleg	Medische	hulpmiddelen Overleg	elektronisch	voorschrift	voor	medische	voeders

Werkgroep	Backlog Overleg	Menselijk	lichaamsmateriaal Overleg	Medische	hulpmiddelen
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Werkgroep	IT	met	de	industrie Patiëntenplatform Overleg	Menselijk	lichaamsmateriaal

Technisch	Overleg	Registratie	–	TOR
HUM	TOR	–	JOINT	TOR	–	VET	TOR

Overleg	met	APB	en	OPHACO

Werkgroep	Backlog Overleg	Ziekenhuisapothekers

Technisch	Overleg	Registratie	–	TOR
HUM	TOR	–	JOINT	TOR	–	VET	TOR

Werkgroep	IT	met	de	industrie

Nationale overlegplatformen met overheidsdiensten en instellingen

Belgisch	adviesraad	voor	Bioveiligheid	(ARB) BAPCOC	(met	FOD	Volksgezondheid) Begeleidingscel	voor	het	Protocol	FAGG-FAVV

Comité	voor	Advies	inzake	Biociden	(CAB) Interdepartementaal	comité	van	experten	inzake	
bloed,	organen,	cellen,	weefsels	en	embryo’s	(met	FOD	
Volksgezondheid,	KCE,	RIZIV	en	WIV)

Begeleidingscomité	DGO	(met	APB	en	OPHACO)

Coördinatiecommissie	met	CODA Interdepartementaal	netwerk	“Diensten	van	de	
informatiemaatschappij”	(met	FOD	Economie)

Begeleidingscomité	RECIP-E	(elektronisch	voorschrijven	in	
de	ambulante	sector)

Deontologisch	comité	(met	FOD	Volksgezondheid	-	DG	
Dier-Plant-Voeding)

Onbeschikbaarheid	geneesmiddelen	(met	RIZIV) Beheerraad	Mdeon

Fonds	Zeldzame	ziekten	en	weesgeneesmiddelen Overlegplatform	met	eHealth Coördinatiecommissie	met	CODA

Overlegplatform	met	FAVV,	FOD	Volksgezondheid	en	het	
kabinet	Volksgezondheid,	Vet

Overlegplatform	met	FANC Interdepartementale	Commissie	voor	de	Coördinatie	van	de	
Fraudebestrijding	in	de	economische	sectoren	-	ICCF

Overlegplatform	met	CODA Werkgroep	bloed	van	de	HGR Interdepartementale	coördinatiecel	voor	de	controle	van	de	
voedselveiligheid	-	ICVV

Overlegplatform	met	FANC Werkgroep	cellen,	weefsels	en	organen	van	de	HGR Interdepartementaal	comité	van	experten	inzake	
bloed,	organen,	cellen,	weefsels	en	embryo’s	(met	FOD	
Volksgezondheid,	KCE,	RIZIV	en	WIV)

Overlegplatform	met	WIV Inter	DG	drugs	(met	FOD	Volksgezondheid	en	RIZIV)

Technische	Raad	voor	Radioisotopen	(TRRI	-	RIZIV Multidisciplinaire	Hormonencel

Therapeutisch	Magistraal	Formularium	-	TMF Overleg	Influenza	(in	samenwerking	met	externe	partners)

Overleg	inzake	de	campagne	kaliumiodide-tabletten	(met	
FOD	Binnenlandse	Zaken)

Overlegplatform	van	de	Cel	Precursoren	met	douane,	
federale	politie	en	justitie	(FEDLAND)

Overlegplatform	met	e-Health

Overlegplatform	met	FAGG	(SOE)	–	FAVV	(NOE)

Overlegplatform	met	FANC

Overlegplatform	met	FAVV

Overlegplatform	met	FAVV,	FOD	Volksgezondheid	en	
Kabinet	Volksgezondheid	(Diergeneeskunde)

Overlegplatform	met	WIV

Provinciaal	Geneeskundige	Commissies	(met	FOD	
Volksgezondheid)

Er is ook nog het Overlegplatform Interne Controle - Interne Audit verankerd bij de DAG.
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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 2010.

Wetten gepubliceerd in 2010

In 2010 zijn geen nieuwe wetten gerelateerd aan de organisatie, werking en activiteiten van het FAGG gepubliceerd.

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in 2010

•	 KB van 13 juni 2010 tot wijziging van het KB van 28 juni 2009 tot wijziging van het KB van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, 
de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.

•	 KB van 2 juni 2010 tot uitvoering van het artikel 37, § 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen tegemoet komt in de kosten voor het afleveren van menselijk lichaamsmateriaal.

Ministeriële Besluiten gepubliceerd in 2010

In 2010 zijn geen MB gerelateerd aan de organisatie, werking en activiteiten van het FAGG gepubliceerd.

Omzendbrieven in 2010

•	 22.12.2010: omzendbrief 576 - Betaling voor de aanvragen van klinische proeven.
•	 22.12.2010: omzendbrief 575 + bijlagen - Aanvragen van klinische proeven en indiening van substantiële amendementen.
•	 22.12.2010: omzendbrief 573 - Uitstaande betalingen voor de Ethische comités ( jaar 2008).
•	 28.10.2010: mededeling 572 - Aan wie het aanbelangt. Doorsturen van informatie aan het “Meldpunt” van het FAGG voor de toepassing van de 

reglementering betreffende de bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
•	 16.09.2010: communiqué - Ter attentie van de dierenartsen die geneesmiddelen voor voedselproducerende dieren toedienen en/of 

verschaffen en een wachttijd moeten vooropstellen. Bekendmaking van de wachttijden van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 
op de website van het FAGG.

•	 29.07.2010: omzendbrief 571 - Ter attentie van de houders van een VHB, de houders van een vergunning voor de groothandel in 
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geneesmiddelen, de groothandelaars-verdelers, de officina-apothekers en de ziekenhuisapothekers. De herhaalde onbeschikbaarheid van 
geneesmiddelen: herinnering aan de farmaceutische regelgeving.

•	 28.06.2010: informatienota - Ter attentie van de beheerders van menselijk lichaamsmateriaal van de instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.
•	 18.06.2010: omzendbrief 570 - Aan de dierenartsen die wensen gebruik te maken van het recht op het houden van een depot voor 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Notificatie van het depot van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in 
overeenstemming met de Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde.

•	 21.05.2010: omzendbrief 567 + bijlagen - Aan opdrachtgevers van klinische proeven, aan producenten van geneesmiddelen voor onderzoek, 
aan de ziekenhuisapothekers, aan de hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen, aan de ziekenhuisdirecties. Productieactiviteiten met 
geneesmiddelen voor onderzoek.
 - Bijlage 1: Definitie early phase studie
 - Bijlage 2: GMP requirements for early phase trials
 - Bijlage 3: Aanmeldingsformulier

•	 12.05.2010: omzendbrief 567 - Ter attentie van de ziekenhuisapothekers. Uitbesteding van magistrale bereidingen - wijziging omzendbrief nr. 
514 van 1 april 2008.

•	 30.04.2010: omzendbrief 568 - Aan de houders van een vergunning voor het in de handel brengen of registratie van geneesmiddelen. 
Publicatie van de bijsluiters voor het publiek en de SKP’s van in België vergunde en in de handel gebrachte geneesmiddelen op de website 
van het FAGG. Vervolg op omzendbrief 561 van 3 november 2009.

•	 08.01.2010: omzendbrief 566 - Aan de voorzitters van de Ethische comités. Uitstaande betalingen van de Ethische comités ( jaar 2007).
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Contact
Enkele nuttige gegevens
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten - FAGG
Victor Hortaplein 40/ 40 
1060 Brussel
www.fagg.be

Onthaal (algemeen)
tel. 00 32 2 524 80 00 (Permanentie van 8.00 tot 18.00 uur)
fax 00 32 2 524 80 01
e-mail welcome@fagg-afmps.be

Secretariaat van de Administrateur-generaal, Xavier De Cuyper
tel. 00 32 2 524 80 05 
fax 00 32 2 524 80 03 
e-mail management@fagg-afmps.be

Mediacontacten en externe communicatieacties 
Afdeling Communicatie
fax 00 32 2 524 80 03 
e-mail comm@fagg-afmps.be
Ann Eeckhout, woordvoerder van het FAGG
en verantwoordelijke van de Afdeling Communicatie
tel. 00 32 2 524 80 12 
gsm 00 32 495 23 71 69

Webmaster
e-mail webmaster@fagg-afmps.be

Juridische Afdeling
e-mail ius@fagg-afmps.be

Onderzoek en ontwikkeling
e-mail ct.rd@fagg-afmps.be

Wetenschappelijk-technisch advies - WTA
e-mail sta@fagg-afmps.be

Callcenter Registration - VHB
tel. 00 32 2 524 80 04 
e-mail registration@fagg-afmps.be

Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik
e-mail infovet@fagg-afmps.be

Bewaking van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik
e-mail vig@fagg-afmps.be

Medische hulpmiddelen
e-mail meddev@fagg-afmps.be

Menselijk lichaamsmateriaal
e-mail mch-mlm@fagg-afmps.be

Informatie over geneesmiddelen en gezondheidsproducten
e-mail info.medicines@fagg-afmps.be

Inspectie en controle - Algemeen
e-mail inspection@fagg-afmps.be

Inspectie en controle – Afdeling Industrie
e-mail industry@fagg-afmps.be

Inspectie en controle – Afdeling Aflevering (Apotheken)
e-mail pharmacy@fagg-afmps.be

Precursoren
e-mail drugprecursor@fagg-afmps.be
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Colofon

Uitgave en verspreiding
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten - FAGG
Afdeling Communicatie
Victor Hortaplein 40/40
1060 Brussel
tel. 0032 2 524 80 12
fax 0032 2 524 80 03
e-mail comm@fagg-afmps.be
www.fagg.be

Verantwoordelijke uitgever
Xavier De Cuyper,
Administrateur-generaal van het FAGG

Coördinatie
Afdeling Communicatie van het FAGG
e-mail comm@fagg-afmps.be

Vertaling
Afdeling Vertaling van het FAGG (Nederlands, Frans)
CIBE vzw, communicatie op maat van de publieke sector (Engels)

Grafisch ontwerp en opmaak
CIBE vzw, communicatie op maat van de publieke sector
Gordunakaai 85
9000 Gent
www.cibecommunicatie.be

Fotografie
•	 Afdeling Communicatie van het FAGG
•	 Benjamin	Struelens,	struelensbenjamin@me.com,	 

www.benjamin-s.com

Dit jaarverslag is beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels.
De elektronische versie van dit jaarverslag 2010 is beschikbaar op 
de internetsite van het FAGG (www.fagg.be).
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II  
variaties

Type II-variaties zijn wijzigingen aan een VHB die 
geen uitbreiding (line extension) inhouden maar wel 
een significant effect kunnen hebben op de kwaliteit, 
veiligheid of doeltreffendheid van het geneesmiddel

IA 
variaties

Type IA-variaties zijn wijzigingen aan een VHB die 
slechts minimaal effect of überhaupt geen effect 
hebben op de kwaliteit, veiligheid of doeltreffendheid 
van het geneesmiddel.

IB 
variaties

Type IB-variaties zijn alle wijzigingen aan een 
VHB die niet als type IA-variatie, type II variatie 
of als line-extension zijn gedefinieerd, en die geen 
significant effect kunnen hebben op de kwaliteit, 
veiligheid of doeltreffendheid van het geneesmiddel.

A/H1N1v Een nieuw menselijk virus met een gemengde 
genetische oorsprong, deels afkomstig van 
varkensgriepvirussen, deels van vogelgriepvirussen, 
en deels van menselijke griepvirussen. Dit virus werd 
eind maart 2009 vastgesteld in Mexico.

ADVAC Advanced Course of Vaccinology

AI Avian Influenza - Vogelgriep

APB Algemene Pharmaceutische Bond

API Active Pharmaceutical Ingredient

ASMF Active Substance Master File - Dossier dat enkel 
handelt over het actief bestanddeel. Dit bestaat uit 
een “open part” en een “closed part”. Het “open 
part” kan deel uitmaken van een VHB-aanvraag of 
een wijziging ervan.

BAPCOC Belgian Antibiotic Policy Coordinating Committee

BCFI Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische 
Informatie, vzw

BCGH Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking 
voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik, binnen 
het FAGG

BE Bioequivalentie

BELVET-
SAC

Belgian Veterinary Surveillance of Antimicrobial 
Consumption - Consortium dat een surveillance heeft 
opgezet om de nationale consumptie van antibiotica 
bij dieren te registreren

BRAS Belgian Regulatroy Affairs Society

BT Blue Tongue – Blauwtong, virusziekte die 
voornamelijk voorkomt bij schapen

CDR Centrales de Distribution Regionales – Regionale 
distributiecentrales

CMD Certificate for Medical Device – Exportcertificaat voor 
medische hulpmiddelen

CODA Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en 
Agrochemie

COI Conflict of Interest - Belangenconflicten

CORAP Co-rapporteur

CP Centralised Procedure – Centrale procedure tot het 
verkrijgen van een VHB
Bijv. CP II ANA – Analytische variatie type II
 CP II CLIN – Klinische variatie type II
 CP FUM – Follow-up Measures
 CP NEW – Nieuwe vergunning
 CP RQ – Révision quinquennale, vijfjaarlijkse 

hernieuwing
 CP X – Line extension, uitbreiding van een 

bestaand gamma

CT Clinical Trial – Klinische studie

CTA Clinical Trial Application– Dossier tot het verkrijgen 
van een vergunning voor een klinische studie

CU Compassionate Use – Schrijnende gevallen, bestemd 
voor geneesmiddelen zonder VHB

DCP Decentralised Procedure – Gedecentraliseerde 
procedure tot het verkrijgen van een VHB

DHPC Direct Healthcare Professional Communication - 
Schrijven dat naar de gezondheidszorgbeoefenaars 
wordt gezonden door de  
farmaceutische firma’s, om hen te informeren over 
mogelijke risico’s

DPM Direction de la pharmacie et du médicament – 
Directie farmacie en geneesmiddelen

DRC Democratische Republiek Congo

eHealth Beveiligd platform voor elektronische 
gegevensuitwisseling binnen de gezondheidssector

EDQM European Directorate for the Quality of Medicines 
& HealthCare –Europees bureau (Raad van 
Europa) voor de beoordeling van de kwaliteit van 
geneesmiddelen en gezondheidszorg

Eudralex Verzameling van documenten met de Europese 
regelgeving inzake geneesmiddelen

EudraVi-
gilance

Centrale databank van het EMA met rapporten over 
bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk 
en diergeneeskundig gebruik vergund binnen 
de EU, afkomstig van Europese NCA’s en van 
farmaceutische bedrijven

FAMHP Federal Agency of Medicines and Health Products 
- FAGG

FANC Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Farmaka Vereniging met als doel om, via studiewerk en 
projecten, bij te dragen tot het rationeel gebruik van 
geneesmiddelen en gezondheidszorgvoorzieningen, 
en om deze kennis ten dienste te stellen van de 
gezondheidszorgbeoefenaars, de consumenten en de 
overheden, vzw

FAVV Federaal Agentschap voor de veiligheid van de 
voedselketen

FDA American Food and Drug Administration

Fedict Federale Overheidsdienst Informatie- en 
Communicatietechnologie

FMD Foot-and-mouth disease – Mond- en klauwzeer, 
virusziekte bij vee.

G10 groepering van industriële landen die een 
overeenkomst hebben afgesloten om elkaar, en onder 
bijzondere omstandigheden ook andere landen, 
leningen te verstrekken indien de middelen die het 
IMF (Internationaal Monetair Fonds) hiervoor ter 
beschikking heeft ontoereikend worden geacht.

HGR Hoge Gezondheidsraad

HMM Homeopathic Manufacturing Methods – 
Homeopathische bereidingswijzen

IABG International Association of Biomedical Geronthology

IMP Investigational Medicinal Product – Geneesmiddel 
voor onderzoek

KCE Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Mdeon Mdeon is het gemeenschappelijk deontologisch 
platform dat is opgericht door verenigingen van 
artsen, apothekers, dierenartsen, verpleegkundigen, 
farmaceutische industrie en industrie van medische 
hulpmiddelen, vzw

MeSeA Medicines electronic Submission and electronic 
Approval – Elektronisch systeem voor indiening en 
goedkeuring van geneesmiddelendossiers

MFK Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg, vzw - 
Vereniging, opgericht in 1998 door APB met als doel: 
de valorisatie van het magistrale voorschrift

MHRA Medicines and Healthcare Products Regulatory 
Agency – Geneesmiddelenautoriteit van  
Groot-Brittannië

MRP Mutual Recognition Procedure – Wederzijdse 
erkenningsprocedure tot het verkrijgen van een VHB

NAT Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest

NCA Nationale geneesmiddelenautoriteit

NOE Nationale OpsporingsEenheid van het FAVV

NP Nationale procedure tot het verkrijgen van een VHB

OPHACO Vereniging der Coöperatieve apotheken van België

PIC(/s) Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) and the 
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
(PIC/S) – Internationaal samenwerkingsverband voor 
het uitvoeren van farmaceutische inspecties

PK Pharmacokinetics - Farmacokinetiek

RAP Rapporteur

RASH Regulatory Affairs Society for Homeopathics - 
Vereniging van homeopathische bedrijven

Referral Arbitrageprocedure voor VHB-dossiers

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

RQ Renouvellement quinquennal – Vijfjaarlijkse 
hernieuwing

SKP Samenvatting van de kenmerken van het product

STA Scientific and Technical Advice – Wetenschappelijk-
Technisch Advies, WTA

TADAM Traitement assisté par diacetylmorphine – Pilootpro-
ject voor de studie van gecontroleerd gebruik van 
injecteerbare heroïne

TMF Therapeutisch Magistraal Formularium

TOPRA The Organisation for Professionals in Regulatory 
Affairs

Unmet 
Need - 
Unmet 
Medical 
Need

Snellere toegang voor terugbetaling van moleculen 
waarvan de vergunningprocedure lopende is in 
functie van hun therapeutisch belang, mogelijkheid 
tot toegang voor een terugbetaling “buiten indicatie”

VHB Vergunning voor het in de handel brengen

VHP Voluntary Harmonisation Procedure – Proces 
voorafgaand aan de eigenlijke indiening van een 
dossier dat opdrachtgevers de garantie biedt van 
een gemeenschappelijke en geharmoniseerde 
beoordeling van hun dossiers voor multinationale 
proeven door de betrokken lidstaten

WGO Wereldgezondheidsorganisatie – WHO, World Health 
Organisation

WIV Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

WTA Wetenschappelijk-Technisch Advies

LIJST MET EEN AANTAL DEFINITIES EN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
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