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Datum 23 juli 2018
Onderwerp voornemen tot het opleggen van een bevel ex artikel 115 lid 1

onder a en b Geneesmiddelenwet

Geachte

Op 12 juni 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en )eugd in oprichting (IGJ)
een aangekondigd bezoek gebracht aan de ziekenhuisapotheek van het
Academisch Medisch Centrum (AMC) gevestigd aan de Melbergdreef 9 te
Amsterdam. Aanleiding voor het bezoek was een verzoek tot handhavend
optreden (1T2011893), vanwege — kortweg — de bereiding en terhandstelling van
het ongeregistreerde geneesmiddel Chenodeoxycholic acid (CDCA) capsules.

Bevindingen
Het betreffende geneesmiddel wordt door de ziekenhuisapotheek zelf bereid op
recept van een arts. Het geneesmiddel is bedoeld voor een kleine groep patiënten
met de stofwisselingsziekte CTX (cerebrotendineuze xanthomatose). De
ziekenhuisapotheek stelt het geneesmiddel ter hand via een bezorgdienst aan de
patiënten.

De inspectie heeft tijdens de inspectie monsters van de werkzame stof genomen
voor anaiytische testen. De werkzame stof is afkomstig van
grondstoffenproducent in China. De werkzame stof van de
producent wordt besteld door leverancier Euro-Çhemicals. Euro-Chemicals laat de
werkzame stof ompakken bij en analyseren bij

-

In totaal zijn door de inspectie vier monsters genomen van CDCA batch 170801,
een monster en contramonster uit pot 9 en uit pot 12. Deze monsters zijn door
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geanalyseerd met
gebruikmaking van de Europese Farmacopee (Ph. Eur.).

De Ph. Eur. is samengesteld uit monografleën, dit zijn overzichten van tests en
vaak ook gerelateerde eisen waarmee de kwaliteit van een product of grondstof
getoetst kan worden. Er zijn verschillende soorten monografieën: algemene
monografieën, zoals over vaccins, voorts monografieën over toedieningsvormen,
bijvoorbeeld tabletten, en monografleën inzake met name genoemde substanties
van chemische, dierlijke of piantaardige herkomst.

- jRaad van Bestuur
-

, ziekenhuisapotheker

Ons kenmerk
IG)/V2007524
2018-2148091

Bijiagen:
RIVM rapport 13-07-2018
RIVM rapport 20-07-2018

10.1.c
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Alle geneesmiddelen moeten voldoen aan de eisen die in de Ph. Eur. zijn gesteld,
niet alleen industrieel bereide geneesmiddelen die zijn toegelaten tot de markt, gmpgdp@igj.nlmaar eveneens geneesmiddelen die worden bereid in (ziekenhuis-)apotheken. De
algemene monografleën en hoofdstukken van de Ph. Eur. zijn ook van belang ons kenmerk
voor geneesmiddelen die zich nog in het stadium van proefneming bevinden.

1Datum
23juli 2018

Farmacopeevoorschriften zijn, In samenhang met maatregelen vermeld in de
Good Manufacturing Practices richtlijnen (Richtlijn 91/356/EEG van 13 juni 1991;
PbEG L 193), de grondslag voor het bereiken en behouden van de kwaliteit van
geneesmiddelen die in omloop zijn in Nederland.

Uit de analyse van het RIVM is gebleken dat:

1. De onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van batch 17081) niet
voldoen aan de eisen van de vigerende Ph. Eur. monograt9e
01/2017:1189. Er zijn meerdere onbekende onzuiverheden aangetroffen
boven de gestelde limiet van 0.25%.

2. De grondstof CDCA dient te voldoen aan de eisen van de vigerende Ph.
Eur. monografie voor CDCA 01/2017:1189 en de vigerende monografie
01/2018: 2034 ‘Substances for pharmaceutical use’. 1O.1.c
hanteert voor de substantie CDCA de specificaties volgens de vigerende

_________

Ph. Eur. monografie 01/2017:1189. Er ontbreken echter specificaties voor
de elementaire onzulverheden, de residuele oplosmiddelen en de
microblologische kwaliteit volgens de algemene Ph. Eur. monografle
01/2018:2034 ‘Substances for pharmaceutical use’.

3, De impact en het risico van het ontbreken van de onder punt 2 vermelde
parameters kan alleen beoordeeld worden aan de hand van detail
gegevens van de synthese route van deze CDCA substantie. Omdat die
gegevens voor deze specifieke substantie niet bekend zijn kan hierover
geen uitspraak gedaan worden.

Uit artikel 2 van het Besluit Geneesmiddelenwet blijkt dat geneesmiddelen die in
een apotheek zijn bereid, niet zijnde geneesmiddelen voor onderzoek, slechts ter
hand worden gesteld indien zij voldoen aan de voorschriften van de Europese
Farmacopee of, bij ontstentenis daarvan, aan een in een lidstaat officieel in
gebruik zijnde farmacopee, dan wel, bij ontstentenis daarvan, aan een in de
Verenigde Staten of Japan officieel in gebruik zijnde farmacopee. Voor de
samenstelling worden deugdelijke bestanddelen gebruikt.

Om een inschatting te maken van het risico van de verontreiniging heeft de
inspectie op 16 juli 2018 het RIVM aanvullend gevraagd een schatting van het
gehalte van de onbekende onzuiverheden te doen.
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Uit de analyse van het RIVM is gebleken dat:
Inlichtingen bij

4. De onderzochte contramonsters CDCA (order A142002 (pot 12) en gmpgdp@igjnI
A142004 (pot 9) van batch 17081) voldoen niet aan de eisen van de
vigerende Ph. Eur. monografie 01/2017:1189. Er zijn meerdere Ons kenmerk

onbekende onzuiverheden aangetroffen boven de gestelde limiet van 1OatUm
0.25%. Het gehalte van de onbekende onzuiverheden ligt tussen de 23Juli 2018
0.27% - 0.75°h en tussen de 1%-2%.

Beoordeling
Uit het bovenstaande volgt dat er sprake is van een risico op schade voor de
volksgezondheid, Daarbij is van belang dat het in dit geval gaat om een
geneesmiddel dat dagelijks wordt gebruikt voor een chronische ziekte en dat het
gaat om een kwetsbare patiëntengroep.

Voornemen bevel
Hierbij maak ik het voornemen kenbaar om AMC op grond van artikel 115 lid 1
onder a en b Geneesmiddelenwet met het oog op het voorkomen van schade aan
de volksgezondheid een bevel op te leggen, inhoudende:

- de terhandstelling van de door AMC berelde CDCA capsules te
beëindigen;

- aantoonbaar de reeds aan patiënten terhandgestelde CDCA capsules
(voor zover nog niet gebruikt door patiënten) uit de handel te nemen,
door het geneesmiddel terug te roepen (‘recall’) bij patiënten.

Het bevel zal gelden tot het moment dat het AMC naar het oordeel van de
inspectie weer in staat is om aan te vangen met de terhandstelling van de CDCA
capsules. Indien het AMC meent dat zij hiertoe weer in staat is, kan zij een
verzoek indienen bij de inspectie zodat de inspectie, na onderzoek, haar oordeel
hierover kan vormen.

U bent verplicht aan het bevel te voldoen. Indien u niet voldoet aan de in het
bevel gestelde eisen kan een last onder bestuursdwang dan wel een last onder
dwangsom worden opgelegd.

Voornemen openbaarmaking
Ik ben voornemens dit bevel actief openbaar te maken. Actieve openbaarmaking
houdt in dat het bevel, het onderliggende rapport, en een persbericht met
inachtneming van de wettelijke normen, door de inspectie op haar website
worden gepubliceerd.

Zienswijze (uw reactie op het voornemen en de openbaarmaking)
U kunt mondeling of schriftelijk reageren op het voornemen om een bevel op te
leggen en de actieve openbaarmaking.

Schriftelijk
U kunt voor vrijdag 27 juli 2018 véâr 09.00 uur schriftelijk reageren op dit
voornemen. U kunt uw reactie sturen naar het volgende e-mailadres:
gmpgdp@igi.nl.
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1

Mondeling
U wordt op donderdag 26 juli 2018 om 15.00 uur op het kantoor van de
inspectie aan het Stadsplateau 1 te Utrecht, in de gelegenheid gesteld om in een
gesprek uw reactie te geven op dit voornemen. Indien u van deze mogelijkheid
gebruik wenst te maken, dan dient u dat uiterlijk op woensdag 25 juli 2018
véér 18.00 uur aan de inspectie te laten weten via het volgende e-mailadres:
gmngdrj@iqi.nl.

Uw reactie wordt betrokken bij het besluit om het bevel wel of niet te geven en
het bevel wel of niet openbaar te maken.

Feitelijke onjuistheden
Bijgaand ontvangt u het conceptrapport van het inspectiebezoek van
12 juni 2018 aan de instelling. Ik verzoek u het conceptrapport te controleren op
feitelijke onjuistheden en/of onvolkomenheden. U kunt gelijktijdig met uw
zienswijze per e-mail reageren. Indien ik na het verstrijken van de
zienswijzetermijn geen reactie heb ontvangen, wordt het rapport door de
inspectie ongewijzigd vastgesteld.

Ik ga ervan uit u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Indien u een toelichting op deze brief wenst dan kunt u contact opnemen met

______

telefoonnummer 06-F

Hoogachtend,

Coö)erend specialistisch inspecteur IGZ’

Inlichtingen bij

gmpgdp@igj.nl

Ons kenmerk
JG)/V2007524
201.8-214809 lOatum
23 juli 2018

Bij ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein
van de volksgezondheid en de jeugdhulp
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: V2006337 bevel AMC Geneesmiddelenwet CDCA
Datum: maandag 23juli 2018 11:48:09

Beste

Zou je dit bij wijze van telefoonnotitie willen aanhangen?

Met dank en groet,

+++

Vanochtend 23 juli 10:43uur gebeld met de heer , RvB Amsterdam-UMC.
Medegedeeld dat de grondstof CDCA waarvan AMC en geneesmiddel magistraal bereidt ter
behandeling van CTX (weesgeneesmiddel) niet aan de wettelijke vereisten voldoet. Dit blijkt uit
monsteronderzoek door IG]. IGJ moet hierom een bevel doen uitgaan inhoudende 1 stoppen
met bereiding en terughalen van nog niet gebruikte wel ter hand gestelde voorraden. Hr. Neemt
dit zakelijk op en zei eea in gang te zullen zetten. Medegedeeld dat do 26 juli gelegenheid tot
zienswijzegesprek is bij de IGJ.
Bevel zal per mail vandaag verstuurd worden en eveneens per post volgen.
+++
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Van:
Aan: Dienstnpstbus IGJ GMP-GDP;
Cc:
Onderwerp: RE: AMC magistrale bereiding CDCA tbv CTX M2011893
Datum: dinsdag 24juli 2018 17:41:25
Bijlagen: imeae00l.onp

Dag
Dank voor de info. Er zijn contramonsters genomen.
Het is ons bekend dat AMC de grondstof heeft laten onderzoeken bij een contractiab. De
analyseresultaten zijn in ons bezit.
Een verklaring voor het verschil in resultaat heb ik niet, maar een nadere
uitvraag/onderzoek bij het contract lab door het AMC lijkt nuttig.
Bij een formeel verzoek om contra analyse moet dit waarschijnlijk bij een officieel OMCL
(overheids lab) in andere lidstaat. Dit verloopt dan via het RIVM. Je begrijpt dat dit enige
tijd vraagt.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: ()igi.nl>
Datum: dinsdag 24 jul. 2018 5:26 PM
Aan: Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdp(igj»nl>,1

(gjnl>
(igj.nl>

Kopie: ()igj.nl>
Onderwerp: RE: AMC magistrale bereiding CDCA tbv CTX M201 1893

Beste collega’s,

Zojuist belde mij op zijn verzoek nog de van Amsterdam UMC.
Hr. liet weten gebruik te willen maken van het zienswijzegesprek donderdag en wilde dat
morgen ook nog formeel laten weten. Ik heb hem gezegd dat wij op grond van de berichtgeving
tot nu toe ervan uitgaan dat AUMC gebruik zal maken van de mogelijkheid van een
zienswijzegesprek donderdag as. Hr. gaf aan bij het zienswijzegesprek in ieder geval de
navolgende punten naar voren te willen brengen:

1. RIVM lijkt dezelfde analyses te hebben gedaan maar met een andere uitkomst dan het
lab dat AUMC hiervoor opdracht had gegeven

2. Bij terughalen van de medicatie hebben de patiënten een probleem; AUMC overlegt wel
met verzekeraars op het moment, maar heeft natuurlijk geen regie over de uitkomst.

Verder benadrukte hr. dat hij heel graag wil dat, zoals ook hieronder al aangegeven, de
monsters die wij genomen hebben bewaard blijven.
Ik heb hr. gezegd dat mocht hij ondersteunende documentatie bij het zienswijzegesprek hebben
hij dat gerust voorafgaand daaraan kan toesturen.
Tot zover.

Groeten,

Van: @vumc.nl>
Verzonden: dinsdag 24 juli 2018 12:39
Aan: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdp@igj.nl>; @ igj »nl>
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CC:
- @amc.nl’ @amc.nl>; ‘secretariaatrvb’

<secretariaatrvb@amc.uva.nl>; @ a mc. uva. ni>
Onderwerp: RE: AMC conceptrapport inspectie d.d. 12-6-2018

Geachte mevrouw , heer

Op dit moment denk ik dat wij wel gebruik willen maken van de mogelijkheid tot een gesprek op
donderdag as.
Een formele bevestiging volgt.
Dit mailtje heeft voornamelijk tot doel om bij u te bevestigen dat er volgens ons bij IGJ nog
monsters beschikbaar zijn die IGJ uit AMC heeft meegenomen en om u vriendelijk doch dringend
te vragen deze beschikbaar te houden voor eventuele nadere analyses.

Met dank;

handtekening-inge

Locatie Vumc 1 ZH 3D 124 1 De Boelelaan 1117, 1081 HVAmsterdam
T: (020-44 1 E: @vumc.nl
www.amsterdamumc.n[ 1 www.vumc.n[

Vumc disclaimer: www.vumc.nl/disc[aimer

Van:

Verzonden: maandag 23 juli 2018 13:32
Aan: ‘_Dienstpostbus IGJ GMP-GDP’ <gmpgdpigj.nI>
CC: amc.nl; ‘secretariaatrvb’ <secretariaatrvbamc.uva.nl>;,.

a mc. uva . n 1>

Onderwerp: RE: AMC conceptrapport inspectie d.d. 12-6-2018

Geachte mevrouw

Uw conceptrapport is in goede orde ontvangen.
Wij zullen u voor woensdag as 18.00 uur laten weten of wij gebruik willen maken van de
mogelijkheid tot een gesprek met u op donderdag 26 juli, om 1500.

Met vriendelijke groet,

andtekening-inge
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Locatie VUmc ZH 3D 124 De Boele[aan 1117, 1081 HVAmsterdam
T: (020-4.1 1 E: ®vumc.nt
www.amsterdamumc.nl www.vumc.n[

VUmc disclaimer: www,vumc.nl/disc(aimer

Van: Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdpigj.nI>
Verzonden: maandag 23 juli 2018 10:48
Aan:

- (lvumc.nl>
CC: camc.nl
Onderwerp: AMC conceptrapport inspectie d.d. 12-6-2018
Urgentie: Hoog

Geachte

Zoals telefonisch afgesproken ontvangt u hierbij het conceptrapport van de inspectie zoals
plaatsgevonden op 12 juni 2018. Tevens ontvangt u het voornemen tot bevel.
Graag ontvangt de inspectie een bevestiging van ontvangst van deze e-mail.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Medewerker Toezicht IGZ1

Farmaceutische Bedrijven/Team GMP-GDP
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadspiateau 1 T 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518, 6401 DA Heerlen

M06-
ii.nI

httos://www.ioj.nl
Twitter: @IGJnl

Bekijk het verhaal van IG]: Gezond vertrouwen
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Van:
Aan: Dienstoostbus IGJ GMP-GDP
Cc:
Onderwerp: voornemen tot het opleggen van een bevel ex artikel 115 lid 1/AMC Zuidoost
Datum: woensdag 25juli 2018 14:26:46
BjIagen: impge0p long

Reactie AMC raport inso 180612 V2006337 2018-2148031.odf

Geachte mevrouw - -

Bij deze ontvangt u de formele bevestiging dat wij graag gebruik maken van de mogelijkheid om
op donderdag 26juli a.s. om 15.00 uur ten kantore van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd,
te Utrecht mondeling te reageren op het voornemen tot het opleggen van een bevel ex artikel
115 lid 1/AMC en openbaarmaking door IGJ.

De delegatie die vanuit het Amsterdam UMC zal deelnemen aan de bijeenkomst bestaat uit de
volgende personen:

Raad van Bestuur,

______

medisch directeur AMC
hoofd ziekenhuisapotheek

ziekenhulsapotheker hoofd kenniscentrum geneesmiddelen onderzoek
internist erfelijke stofwlssellngzlekten

,juridische zaken,
- klinische chemicus, erfelijke metabole ziekten.

Conform uw verzoek ontvangt u tevens als bijlage de reactie van het AMC op feitelijke
onjuistheden en/of onvolkomenheden in het conceptrapport.

Met vriendelijke groet namens,
medisch directeur AMC

idfmageOOi .png@01D40E30.9B2FFEÉO

Management assistent
Afdeung: Zorgsupport, medische directie - RvB staf
Locatie AMC 1 Kamernummer E2-214 1 Postbus 22660 1 1100 DD Amsterdam
T: +31 20 zamcnl 1 Afwezig: vrijdag
www.amsterdamumc.nl www.amc.nl

AMC Discisimer https://www.amc.ni/disclaimer
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[fl Rmsterdam umc
Universitair MedÉsche Centra

Overal 1O.2.e

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Raad van Bestuur, locatie AMC
Ministerie van Volksgezondheid, E2-122
Welzijn en Sport Doorkiesnummer: 020-t
Mw. Fax: 020- 566 9735
Farmaceutische bedrilven E-mait: secretariaatrvb®amc.n[

Amsterdam, 30juli 2018
Ons kenmerk: 2018.09.001
Betreft: opvolging uitkomsten zienswijze gesprek.

Geachte mevrouw

Op 12 juni 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: “IGJ”) ons bezocht naar aanleiding
van een door IGJ ontvangen verzoek handhavend op te treden tegen het magistraat bereiden en ter hand
steLLen van het geneesmiddel COCA door de apotheek van het Academisch Medisch Centrum (hierna:
“AMC”).

Met uw brief van 23 juLi 2018 kondigde u aan voornemens te zijn het AMC een bevel te geven als bedoeLd
in artikel 115 lid 1 a en b Geneesmiddelenwet. Dit beveL zou inhouden dat het AMC:

i) Terhandstelling van de door het AMC bereide COCA capsules dient te beëindigen; en

ii) Aantoonbaar de reeds aan patiënten ter hand gestelde capsules dient terug te roepen (voor
zover nog niet gebruikt).

In uw brief stelde u het AMC in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Het AMC heeft van de
gelegenheid gebruik gemaakt door op donderdag 26 juli jL mondeling haar standpunt aan IGJ kenbaar te
maken. Het AMC heeft inmiddels gevraagd om het verslag van de zitting bij IGJ.

Tijdens het zienswijzegesprek heeft het AMC IGJ Laten weten zich niet met de bevindingen van IGJ te
kunnen verenigen en van mening te zijn en te blijven dat een geneesmiddel aan patiënten ter hand is
gesteld dat vervaardigd is uit deugdelijke bestanddelen. Niettemin heeft het AMC ook duidelijk gemaakt
dat de veiligheid van haar patiënten voorop staat en dat zolang er geen duidelijkheid is over de
verschillen tussen de bevindingen van IGJ en die van AMC, wij gehoor zullen geven aan het voorgenomen
bevel van IGJ. Wij hebben aangegeven te willen bewerkstelLigen dat patiënten geen hinder ondervinden
van de discussie die wij met IGJ voeren.

Op dit punt in onze brief willen wij vastgesteld hebben dat IGJ het niet van belang achtte om
documentatie die betrekking heeft op de door het AMC gebruikte grondstof in ontvangst te nemen en van
mening was en bleef dat de grondstof omdat deze uit China afkomstig is en niet beschikt over een CEP
niet deugdelijk zou zijn. Het spijt ons dat wij IGJ op dit moment nog niet ervan hebben kunnen overtuigen
dat het AMC gebruik heeft gemaakt van een deugdelijke grondstof.
In het gesprek kondigde IGJ aan geen mogelijkheid te zien om van een bevel af te zien.

Wij hebben kenbaar gemaakt voorshands met de bereiding van COCA uit de door IGJ onderzochte
grondstof te zullen stoppen. Wij hebben afgesproken dat het AMC voor maandag 30 juli 1 2:OOu haar
beslissing schriftelijk zou bevestigen. Dat doen wij met deze brief.
Het AMC is inmiddels gestopt met de bereiding van COCA uit de door IGJ onderzochte grondstof. Dat
betekent ook dat het AMC geen geneesmiddeLen die uit die grondstof zijn bereid, meer aan haar patiënten
ter hand stelt.

AMC en VUmc werken AMC
samen in Amsterdam UMC Meibergdreef 9 Postbus 22660 T +31(0)20 566 9111

1105 AZ Amsterdam 1100 DD Amsterdam www amcnt
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Inmiddels hebben wij contact gezocht met de zorgverzekeraars die hebben aangegeven de
coutanceregeLing vooraLsnog opnieuw in werking te stellen.
Het AMC heeft een begin gemaakt met het informeren van behandelaars en patiënten en zaL in vervoLg
daarop ook de geLeverde maar nog niet gebruikte capsuLes terugroepen. In samenspraak met de
behandeLaren, zal de ziekenhuisapotheker van het AMC persoonlijk contact opnemen met de patiënten om
hen op de hoogte te steLLen. Het AMC zaL met de patiënt afstemmen hoe de capsuLes worden
teruggehaaLd. Wij verwachten dit proces binnen 14 dagen afgerond te hebben en zuLLen IGJ daarvan
versLag doen.

Wij vertrouwen erop de Inspectie hiermee voLdoende op de hoogte te hebben gebracht.

Uit deze brief mag IGJ niet afleiden dat wij het standpunt en de bevindingen van IGJ aanvaarden. De
beslissing die wij genomen hebben, staat in het teken van de veiLigheid van patiënten. Wij beraden ons op
dit moment over eventueLe door ons te nemen stappen naar aanleiding van de ziens- en handeLwijze van
IGJ.

Met vriendeLij,gret,

Amsterdam UMC, locatie AMC

AMC en VUmc werken AMC
Meiberg dreef 9
fl05 AZ Amsterdam

Postbus 22660
fl00 DD Amsterdam

T +31(0>20 566 9111samen in Amsterdam UMC
www.amc ni
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1O.2.e
Van:
Aan:
Cc: 4vumc.nl)
Onderwerp: FW: Afzien van voornemen bevel_reactie zienswijze AMC 2007524-2151932
Datum: dinsdag 31juli 2018 17:57:15
Bijlagen: imaoeoûl.ono

10] oesoreksverslap AMC 26 juli 2018 reactie AMC.odf
Afzien van voornemen bevel reactie zienswijze AMC 2007524-2151932 reactie AMC.odf

Geachte mevrouw -

uw schrijven met als onderwerp Afzien van voorgenomen bevel ex artikel 115 lid 1 onder a en b
geneesmiddelenwet hebben wij in goede orde ontvangen, evenals het lGJ gespreksverslag AMC
26 juli 2018

Naar aanleiding hiervan wil ik u het volgende vragen:

• In het schrijven met als onderwerp Afzien van voornemen bevel ex artikel 115 lid 1 onder
a en b geneesmiddelenwet staan enkele namen van producenten/leveranciers genoemd.
Ik wil u verzoeken deze namen zoals gemarkeerd in het document af te schermen, dit in
verband met eventuele WOB verzoeken.

• Daarnaast hebben wij enkele aanvullingen in het IGJ gespreksverslag AMC 26juli 2018.
Bijgaand treft u ook deze aan.

• Het AMC heeft aanvullende vragen met betrekking tot de analyse methodieken die
gebruikt zijn door het RIVM. Graag ontvangen wij van u informatie over welke
analysemethodieken gebruikt zijn en een bevestiging dat het gevalideerde methodieken
betreft. Ook vernemen wij graag de resultaten hiervan.

Volledigheidshalve wil ik u melden dat behandelaars en patiënten momenteel geïnformeerd
worden. Dit leidt tot vragen/reacties.
Om die reden heeft het AMC besloten om op korte termijn met een persbericht naar buiten te
treden, nadat alle patiënten geïnformeerd zijn. Dit staat in principe gepland voor donderdag a.s.,
tenzij ontwikkelingen ons tot eerdere publicatie dwingen.

Wij beraden ons op verdere stappen.

Met vriendelijke groet,

_________

Locatie AMC 1 E2-218j Meibergdreef 9, 11O5AZ Amsterdam 1 Postbus 22660, 1100 DO Amsterdam
T: 020-5 1 E: @amc.nt
www.amsterdamumc.nL 1 www.amc.nt
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Begin doorgestuurd bericht:

Van: iei.nl>
Datum: 31juli 2018 11:06:37 CEST

Aan: ‘ (vumc.nl>

Onderwerp: Afzien van voornemen bevel_reactie zienswijze AMC 2007524-
2151932

Geachte

Bijgaand doe ik per mail de PDF versie van de IGJ brief toekomen inzake het afzien
van voornemen bevel naar aanleiding van de schriftelijke reactie zienswijze AMC.
De originele brief wordt u ook per aangetekende post toegestuurd.

Met vriendelijke groeten,

Medewerker Toezicht IGZ1

Farmaceutische Bedrijven/Team GMP-GDP
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadspiateau 1 1 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518, 6401 DA Heerlen

M 06-
ioi.nI

MailScanner heeft een e-mail met mogelijk een poging tot fraude 2evonden van
www.igz.nlu httos://www.icitnl
Twitter: aIGJnl

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen

AMC Disclaimer: https://www.amc.nI/disclaimer
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AANGETEKEND
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Datum 31 juli 2018 Ons kenmerk
Onderwerp Afzien van voorgenomen bevel ex artikel 115 lid 1 onder a en b V2007524

Geneesmiddeleriwet 2018 2151932,102e1

Geachte 10.2.e

Per brief van 23 juli 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna:
de inspectie) u geïnformeerd over haar voornemen tot het opleggen van een
bevel ex artikel 115 lid 1 onder a en b van de Geneesmiddelenwet (Gnw).

Hierbij deel ik u mede dat de inspectie, na het zienswijzegesprek en na ontvangst
van de schriftelijke reactie van 30 juli 2018, afziet van het voornemen om een
bevel op te leggen.

Aanleiding
Op 12 juni 2018 heeft de IGJ een aangekondigd bezoek gebracht aan de
ziekenhuisapotheek van het Academisch Medisch Centrum (AMC), gevestigd aan
de Meibergdreef 9 te Amsterdam. Aanleiding voor het bezoek was een verzoek
tot handhavend optreden (1T2011893), vanwege — kortweg en voor zover hier
van belang — de bereiding en terhandstelling van het ongeregistreerde
geneesmiddel Chenodeoxycholic acid (CDCA) capsules.

Bevindingen
Het betreffende geneesmiddel wordt door de ziekenhuisapotheek zelf bereid op
recept van een arts. Het geneesmiddel is bedoeld voor een kleine groep patiënten
met de stofwisselingsziekte CTX (cerebrotendineuze xanthomatose). De
ziekenhuisapotheek stelt het geneesmiddel ter hand via een bezorgdienst aan de
patiënten.

De inspectie heeft tijdens de inspectie monsters van de werkzame stof genomen
voor analytische testen. De werkzame stof is afkomstig van
grondstoffenproducent 10.1.0 in China. De werkzame stof van de
producent wordt besteld door leverancier Euro-Chemicals. Euro-Chemicals laat de
werkzame stof ompakken bij en analyseren bij
10.1.0

In totaal zijn door de inspectie vier monsters genomen van CDCA batch 170801,
een monster en contramonster uit pot 9 en uit pot 12. Deze monsters zijn door
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geanalyseerd met
gebruikmaking van de Europese Farmacopee (Ph. Eur.).

PaWna 1 van 4



Doc. 78.1

Ons kenmerk
De Ph.Eur. is samengesteld uit monografieën, dit zijn overzichten van tests en V2007524

2Ol8-2151932,1O2evaak ook gerelateerde eisen waarmee de kwaliteit van een product of grondstof
getoetst kan worden. Er zijn verschillende soorten monografieën: algemene

1’’2O 8monografleën, zoals over vaccins, voorts monografieën over toedieningsvormen,
W

bijvoorbeeld tabletten, en monografieën inzake met name genoemde substanties
van chemische, dierlijke of plantaardige herkomst.

Alle geneesmiddelen moeten voldoen aan de eisen die in de Ph.Eur. zijn gesteld,
niet alleen industrieel bereide geneesmiddelen die zijn toegelaten tot de markt,
maar eveneens geneesmiddelen die worden bereid in (ziekenhuis-)apotheken. De
algemene monografieën en hoofdstukken van de Ph. Eur. zijn ook van belang
voor geneesmiddelen die zich nog in het stadium van proefneming bevinden.

Farmacopeevoorschriften zijn, in samenhang met maatregelen vermeld in de
Good Manufacturing Practices richtlijnen (Richtlijn 91/356/EEG van 13 juni 1991;
PbEG L 193), de grondslag voor het bereiken en behouden van de kwaliteit van
geneesmiddelen die in omloop zijn in Nederland.

Uit de analyse van 13 juli 2018 van het RIVM is gebleken dat:

1. De onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van batch 17081) niet
voldoen aan de eisen van de vigerende Ph.Eur. monografie
01/2017:1189. Er zijn meerdere onbekende onzuiverheden aangetroffen
boven de gestelde limiet van 0.25%.

2. De grondstof CDCP dient te voldoen aan de eisen van de vigerende
Ph.Eur. monografie voor CDCA 01/2017:1189 en de vigerende
monografie 01/2018: 2034 ‘Substances for pharmaceutical use’. Labo
Quercus hanteert voor de substantie CDCA de specificaties volgens de
vigerende Ph.Eur. monografie 01/2017:1189. Er ontbreken echter
specificaties voor de elementaire onzuiverheden, de residuele
oplosmiddelen en de microbiologische kwaliteit volgens de algemene
Ph.Eur. monografie 01/2018:2034 ‘Substarices for pharmaceutical use’.

3. De impact en het risico van het ontbreken van de onder punt 2 vermelde
parameters kan alleen beoordeeld worden aan de hand van detail
gegevens van de synthese route van deze CDCA substantie. Omdat die
gegevens voor deze specifieke substantie niet bekend zijn kan hierover
geen uitspraak gedaan worden.

Uit artikel 2 van het Besluit Geneesmiddelenwet blijkt dat geneesmiddelen die in
een apotheek zijn bereid, niet zijnde geneesmiddelen voor onderzoek, slechts ter
hand worden gesteld indien zij voldoen aan de voorschriften van de Europese
Farmacopee of, bij ontstentenis daarvan, aan een in een lidstaat officieel in
gebruik zijnde farmacopee, dan wel, bij ontstentenis daarvan, aan een in de
Verenigde Staten of Japan officieel in gebruik zijnde farmacopee. Voor de
samenstelling worden deugdelijke bestanddelen gebruikt.

Om een inschatting te maken van het risico van de verontreiniging heeft de
inspectie op 16 juli 2018 het RIVM aanvullend gevraagd een schatting van het
gehalte van de onbekende onzuiverheden te doen.
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Ons kenmerk

Uit de analyse van 20 juli 2018 van het RIVM is gebleken dat: V2007524

2018-2151932/1 02.e

4. De onderzochte contramonsters CDCA (order A142002 (pot 12) en
A142004 (pot 9) van batch 17081) voldoen niet aan de eisen van de
vigerende Ph.Eur. monografie 01/2017:1189. Er zijn meerdere
onbekende onzuiverheden aangetroffen boven de gestelde limiet van
O.25%. Het gehalte van de onbekende onzuiverheden ligt tussen de
0.27% - 0.75% en tussen de 1%-2%.

Beoordeling
Uit het bovenstaande volgt dat er sprake is van een kans op schade voor de
volksgezondheid. Daarbij is van belang dat het in dit geval gaat om een
geneesmiddel dat dagelijks wordt gebruikt ter behandeling van een chronische
ziekte en dat het gaat om een kwetsbare patiëntengroep.

Zienswijze bevel
In een gesprek op het kantoor van de inspectie op 26 juli 2018 is het voornemen
tot het opleggen van een bevel en uw zienswijze besproken.

Ik wijs u op het verslag van dit gesprek in document V2007524/2018-
21510 16/YK/mvd dat u op 30 juli 2018 is toegezonden.

Ook ontving de inspectie op 30 juli 2018 een schriftelijke reactie van het AMC.
Daarin is het volgende opgenomen:

Het AMC is het niet eens met het standpunt van de Inspectie. Het AMC is van
mening dat de CDCA capsules zijn vervaardigd uit deugdelijke bestanddelen.

Het AMC is gestopt met de bereiding van de CDCA capsules met de door de
inspectie onderzochte grondstof. Het AMC heeft een begin gemaakt met het
informeren van de behandelaars en de patiënten. Het AMC verwacht ongeveer 14
dagen nodig te hebben voor het uitvoeren van een ‘recall’. De ziekenhuis-
apotheker van het AMC zal persoonlijk met alle patiënten contact opnemen om af
te stemmen hoe de capsules worden teruggehaald.

De inspectie heeft telefonisch verduidelijking gevraagd over de laatste alinea van
pagina 1 van de schriftelijke reactie. Tijdens een telefoongesprek op 30 juli 2018
tussen de 1O.2.e (inspectie) en 1O.2.e (AMC) heeft
1O.2.e bevestigd dat het AMC volledig, grondstofbatch onafhankelijk,
gestopt is met de bereiding van COCA capsules vanuit grondstof.

Conclusie
Gelet op de zienswijze van het AMC bestaat er op dit moment geen reden meer
om het voorgenomen bevel op te leggen. Het AMC heeft door de terhandstelling
van de door AMC bereide COCA capsules te beëindigen en door aantoonbaar
binnen 14 dagen een inspanning te verrichten om de reeds aan patiënten
terhandgestelde COCA capsules (voor zover nog niet gebruikt door patiënten) uit
de handel te nemen, schade aan de volksgezondheid voorkomen.

De inspectie gaat er van uit dat het AMC handelt overeenkomstig de brief van
30 juli 2018. Indien de inspectie op een later moment verneem.t dat het AMC niet
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handelt overeenkomstig het toegezegde in de brief van 30 juli 2018, dan zal de
inspectie genoodzaakt zijn alsnog te handhaven, bijvoorbeeld door middel van
het opleggen van een bevel.

Indien het AMC zich in staat acht om CDCA capsules te bereiden uit een
grondstof die wel voldoet aan alle eisen, verzoekt de inspectie het AMC om de
inspectie daarvan terstond op de hoogte te stellen. Met alle eisen wordt dan
bedoeld: een syntheseproces dat afgedekt wordt door de vigerende Ph.Eur.
monografie en voldoet aan de gestelde specificaties die in de Ph. Eur. aan de
grondstof worden gesteld.

Ik ga ervan uit u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
1O.2.e

Ons kenmerk
V2007524
2018-2151932/1 O.2.e

Datum
31 juli 2018

‘Hoofdinspecteur
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Overal 1O.2.e

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

___________________

Mini5cerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Farmaceutische Bedrijven
Medisch Specialistische
Zorg

T 088 120 5000

Omschrijving Gesprek inzake de mondelinge reactie van het AMC op het
voornemen tot het opleggen van een bevel ex artikel 115
lid 1 onder a en b Geneesmiddelenwet en Inlichtingen bij

openbaarmaking door IGJ.
gmpgdp@igj.nl

Vergaderdatum en -tijd 26 juli 2018, 15.00-16.30 uur
Vergaderplaats Stadskantoor Utrecht, zaal 19ZB Ons Kenmerk

V2007524AanwezIg Deelnemers AMC:
2018-2151016)

. , Raad van Bestuur,
• medisch directeur AMC, Datum

30 juli 2018hoofd ziekenhuisapotheek,
• ziekenhuisapotheker, hoofd

kenniscentrum geneesmiddelenonderzoek,
internist erfelijke

stofwisselingziekten,
juridische zaken,

klinisch chemicus, erfelijke metabole
ziekten.

Deelnemers IGJ:
coördinerend/specialistisch

inspecteur en gespreksleider
coördinerend/specialistisch

inspecteur
coördinerend/specialistisch inspecteur
coördinerend/specialistisch inspecteur

coördinerend/specialistisch
inspecteur

• , jurist

Gerelateerde documenten:
- Voornemen tot het opleggen van een bevel ex artikel 115 lid 1 onder a en b

Geneesmiddelenwet (kenmerk IGJ/V2007524 2018-2148091, dd. 23 juli 2018)
- AMC rapport inspectie 180612 (kenmerk V2006337 2018-2148031, dd. 23 juli 2018)

Verslag:
De heer , heet de aanwezigen welkom en geeft een korte toelichting op
het gesprek. Aanleiding is het voornemen tot het opleggen van een bevel ex
artikel 115 lid 1 onder a en b Geneesmiddelwet en openbaarmaking door IGJ
vanwege bevindingen bij de bereiding en terhandstelling van het ongeregistreerde
geneesmiddel Chenodeoxycholic acid (CDCA) capsules.

Het voorgenomen bevel houdt in:
- De terhandstelling van de door AMC bereide CDCA capsules te beëindigen;
- Aantoonbaar de reeds aan patiënten terhandgestelde CDCA capsules (voor

zover nog niet gebruikt door patiënten) uit de handel te nemen, door het
geneesmiddel terug te roepen (‘recall’) bij patiënten.
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Dit gesprek dient om de reactie van het AMC op dit voorgenomen bevel en Ons Kenmerk
openbaarmaking door IGJ mondeling te vernemen. De IGJ betrekt deze reactie bij V2007524

de besluitvorming over het voornemen tot het opleggen van een bevel.
2018-2151016/

Datum
geeft in zijn reactie op het voorgenomen bevel aan dat de 30Ji 2018

kwaliteit van het geneesmiddel en de veiligheid voor de patiënt voor AMC voo
staan. Omdat er volgens de geen geregistreerd product beschik
zou zijn voor de in totaal 60 patiënten die het betreffende geneesmiddel
gebruiken, was dit de reden voor AMC om het geneesmiddel te gaan maken. De

geeft aan dat bij de vervaardiging van dit geneesmiddel geen
commercieel belang is gemoeid. Wanneer er een recall van dit geneesmiddel
uitgevoerd moet worden zal dit een grote impact hebben op de patiënten omdat
het geregistreerde geneesmiddel niet vergoed wordt door de verzekeraars.

— geeft aanvullende informatie op punt 3 van de IGJ-brief d.d. 23
juli 2018: “De impact en het risico van het ontbreken van de onder punt 2
vermelde parameters kan alleen beoordeeld worden aan de hand van detail
gegevens van de syntheseroute van deze CDCA substantie. Omdat die gegevens
voor deze specifieke substapti-9ietbekend zijn kan hierover geen uitspraak
gedaan worder..4’ 2

AMC heeft een[isicoanalyse ui gevoerd en het productdossier hierop aangepast.
De uitslag van deze risicoanalyse was dat er geen kans op zware metalen is. Er
wordt bariumchloricle gebruikt in de synthese. Er vindt controle op bariumchloride
plaats.
De syntheseroute die gevolgd is bij grondstoffabrikant is verkregen. Er is geen
inzage in de DMF. De analyse van de grondstof door de grondstoffabrikant is op
basis van de ‘Chinese farmacopee’.

De inspectie meldt dat de syntheseroute (en daarbij behorende testmethode)
volgens de Europese Farmacopee anders is dan van de grondstof gebruikt door
het AMC. Daarnaast is bij het uitgevoerde onderzoek door het RIVM de limiettest
op onbekende verontreinigingen ruim overschreden.

geeft aan dat voor veel magistrale bereidingen de grondstof markt
steeds beperkter is en dat er vaker grondstoffen van niet-Europese Pharmacopee
kwaliteit gebruikt worden.

De inspectie geeft aan dat er mogelijk grondstof is te verkrijgen van andere
grondstofleveranciers, die wel in het bezit zijn van een CEP (Certificate of
Suitability to the monographs of the European Pharmacopoeia) en een GMP
verklaring. Alleen dan is er zekerheid dat de afwezigheid van mogelijke
verontreinigingen en onzuiverheden in de grondstof kan worden gecontroleerd
met de analysemethoden in de monografie.

merkt op dat het AMC hier onderzoek naar gedaan heeft en dat zij
geen gelijkwaardig alternatief geregistreerd product of grondstof hebben kunnen
vinden. De kosten van andere alternatieven zijn te duur en worden niet vergoed.

geeft aan dat de gebru e batch grondstof door een laboratorium
in België opnieuw is getest en hierbi een te hoog gehalte aan onbekende
verontreinigingen is gevond j4 juli 2018) en bevestigd door een tweede
analyse (25 juli 2018). In nff2017 voldeed de grondstof wel aan de gestelde
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eisen. Een verklaring hiervoor is niet gevonden. Wellicht ontstaan er Ons Kenmerk
verontreiningen gedurende de tijd. Dit wil het AMC gaan uitzoeken. Op dit v2007524

moment is het AMC niets bekend over de aard en oorzaak van de onbekende
2018-215101E

verontreinigingen. Datum
Er is een nieuwe batch grondstof (2 batch) beschikbaar, afkomstig van dezelfde 30j 2018

fabrikant. Deze voldeed bij ingangskeuring aan de eis voor onbekende
onzuiverheden.

De inspectie geeft aan dat als een grondstof van een leverancier zonder CEP wordt
betrokken het niet is vastgesteld dat de productiewijze dezelfde is als waarvoor de
Europese Pharmacopee monografie is bedoeld. Eerst zal moeten worden
uitgezocht of de kwaliteit van de grondstof daadwerkelijk kan worden
gecontroleerd door de testen beschreven in de monografie. Met andere woorden:
een CEP is de onderbouwing dat alle mogelijke verontreinigingen en
onzuiverheden van deze specifieke manier van grondstofproductie volledig
gecontroleerd kan worden met de voorgeschreven analyses en vereisten in de
monografie. Pas als is vastgesteld dat de syntheseroute van de AMC grondstof
overeenkomt, is een ingangskeuring volgens de Europese Farmacopee zinvol.
Vastgesteld is dat de huidige grondstof niet aan de eisen voldoet. Een
ingangskeuring van een tweede batch geeft om redenen zoals hierboven
beschreven onvoldoende zekerheid over de kwaliteit en geschiktheid van de
grondstof.

De inspectie vraagt hoe het AMC het risico voor de patiënt (dat nu onbepaald is)
wegneemt? Het wegnemen van de kans op schade uit oogpunt van
volksgezondheid zou ertoe kunnen leiden dat de inspectie het voorgenomen bevel
niet hoeft op te leggen.

Op basis van de geaccepteerde grondstofanalyses van 2017 is het
geneesmiddel vervaardigd. De uitslagen van de recente analyses van de ie batch
grondstof zijn met limietoverschrijdingen van verontreiniging. AMC moet op korte
termijn een plan maken.

De inspectie geeft aan dat IGJ kan bemiddelen in het laten uitvoeren van een
contra-analyse (dwz analyse door een ander overheidslaboratorium/OMCL).
Aangezien de analyseresultaten inmiddels zijn bevestigd door het eigen
contractlab van het AMC is hieraan geen behoefte.
Tevens stelt de inspectie dat het meer nut heeft om een andere grondstoffabrikant
te zoeken, of wel om na te gaan of de huidige grondstoffabrikant een CEP kan
verkrijgen via de EDQM.

geeft aan dat het AMC in de eerste plaats gaat om de veiligheid
van de patiënten en het grote belang van dit geneesmiddel voor de patiënten
omdat er geen alternatief geneesmiddel is. Om in deze vakantieperiode een
gecontroleerde recall uit te moeten gaan voeren heeft grote impact op deze
patiënten.

stelt voor dat AMC op zoek gaat naar een nieuwe
grondstoffabrikant en in de tussenliggende tijd gebruik blijft maken van grondstof
van de tweede batch. Aan dit geneesmiddel zou vervolgens een houdbaarheid van
2 maanden gegeven kunnen worden. Grondstof uit batch 2 wordt dan met
regelmaat geanalyseerd zodat onder gecontroleerde omstandigheden het
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geneesmiddel gebruikt zou kunnen blijven worden voor de patiënten. Het AMC Ons Kenmerk
stelt voor IG] over deze periodieke analyses te informeren. v2007524

2018-2151016

De inspectie heeft er begrip voor dat AMC dit voorstel doet, echter het lost de Datum
onderliggende onzekerheid over de gronstof niet op, en de inspectie vraagt zich af 30juli 2018

hoe lang dit concreet zal gaan duren.
De inspectie geeft aan dat de verontreiniging zich ook weer kan voordoen bij de 2
batch, en dat zolang er geen duidelijkheid is over de syntheseroute er niet met
zekerheid kan worden gesteld dat testen volgens de monografie voldoende
zekerheid geeft over de kwalteit van de grondstof.
De inspectie geeft aan dat een recall moet worden uitgevoerd omdat het bij dit
geneesmiddel onduidelijk is of het veilig is voor de patiënt.

stelt voor afspraken te maken over de kwaliteitseisen waar de 2 batch
grondstof aan moet voldoen. AMC gaat de patiënten voorzien van een
geneesmiddel bereid uit de tweede batch grondstof en AMC doet maandelijks
testen die het AMC aan IGJ zal overleggen.

De IGJ-medewerkers verlaten de vergadering tijdelijk om zich te beraden over het
voornemen om het bevel op te leggen.

Conclusie IGJ na het interne beraad:
De inspectie geeft aan dat zij hetgeen AMC als zienswijze op het voorgenomen
bevel heeft ingebracht, heeft betrokken in haar overwegingen. Het voorstel van
AMC om, op de door AMC geschetste wijze, de tweede batch grondstof te
gebruiken, biedt voor de inspectie onvoldoende grond om af te zien van het
voornemen tot het opleggen van een bevel. Ook bij gebruik van de 2 batch
grondstof voor de bereiding van de CDCA capsules is de veiligheid van de patiënt
niet gegarandeerd. De IGJ houdt dus na de zienswijze van het AMC te hebben
gehoord, vast aan het voornemen om het bevel op te leggen.
Het bevel houdt in:

1. Ter handstelling geneesmiddel beëindigen
2. Recall van het product

De AMC-medewerkers geven aan dit zeer te betreuren.

De inspectie geeft aan dat het IGJ-beleid is om een bevel openbaar te maken.
Heeft AMC nog specifieke argumenten om rekening mee te houden?

geeft aan dat het openbaar maken van het bevel en hiermee het
bericht niet via de media bij de patiënten terecht moet gaan komen. Er moet tijd
zijn om de patiënten via hun arts te informeren. De emotionele impact voor de
patiënten zal groot zijn wanneer AMC hun behandeling moet gaan staken. De
inspectie heeft begrip voor deze opmerking van en zegt toe in de
eventuele externe communicatie van de inspectie, hiermee rekening te houden.

geeft aan dat het AMC wil voorkomen dat er een bevel wordt
opgelegd en stelt voor om de inspectie een schriftelijk voorstel te doen. Het AMC
geeft aan paniek bij de patiënten te willen voorkomen. Het AMC geeft aan dat zij
het geneesmiddel niet meer ter hand zal stellen en de patiënten via hun arts zal
benaderen om het geneesmiddel niet meer te gebruiken. Het AMC zal deze
schriftelijke zienswijze op korte termijn indienen.
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Ons Kenmerk

De inspectie geeft aan dat het mogelijk is om een schriftelijke zienswijze in te V2007524

dienen. De inspectie geeft aan dat het afhangt van het concrete schriftelijke
2018-215101E

voorstel, of het het bevel alsnog wordt opgelegd. IGJ houdt toezicht en moet Datum

voorkomen dat er situaties ontstaan dat er geneesmiddelen beschikbaar zijn 30juli 2018

waarvan niet duidelijk is of deze veilig zijn.

De inspectie geeft aan de schriftelijke zienswijze uiterlijk op maandag 30 juli om
12.00 te willen ontvangen. Deze zienswijze wordt dan meegewogen in het besluit
over het wel of niet opleggen van een bevel. Hierbij wordt door de inspectie
opgemerkt dat bij geen bevel er ook geen sprake van openbaarmaking is.
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Van:
Aan: Dienstoostbus IGJ GMP-GDP
Cc: @vumc.nI)
Onderwerp: RE: Afzien van voornemen bevel_reactie zienswijze AMC 2007524-2151932
Datum: donderdag 2 augustus 2018 10:39:14
Bijlagen: imaaeppl.onci

Nieuwsbericht terugroepen medicatie DEF.00CX

Geachte mevrouw , bij deze doe ik u toekomen het concept nieuwsbericht van het AMC
over het terugroepen van CDCA.
Naar verwachting zullen we dit vrijdagochtend publiceren.
Dit bericht is eveneens verzonden naar de woordvoerder van IGJ.
Met vriendelijke groet,

______
_______________

fl

Lôcatie AMC 1 E2-2181 Meibergdreef 9, 11Q5AZ Amsterdam 1 Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
T: 020- 1 E: @amc.n[
www.amsterdamumc.r 1 www.amc.nt

Van: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP {mailto:gmpgdp©igj.nh]
Verzonden: woensdag 1 augustus 2018 10:18
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Afzien van voornemen bevel_reactie zienswijze AMC 2007524-2151932

Geachte

Dank voor uw bericht. Ik ga uw vragen voorleggen aan de inspecteurs.
U krijgt spoedig een reactie.

Medéwerker Toezicht IG]

Farmaceutische Bedrijven/Team GMP-GDP
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadspiateau 1 1 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518, 6401 DA Heerlen

M 06-

igj nl
MailScariner heeft een e-mail met mogelijk een poging tot fraude gevonden van ‘www.igz.nl”
https://www.igj.nI
Twitter: IGJnI

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen

Van: @amc.uva.nl>
Verzonden: dinsdag 31juli 2018 17:57
Aan igj nI>
CC: @vumc.nl) < - @vumc.nl>
Onderwerp: FW: Afzien van voornemen bevel_reactie zienswijze AMC 2007524-2151932

Dubbel met dcc. 78
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FOvera 1
Van: 110.2e
Aan: Dienstoostbus IGJ GMP-GDP
Onderwerp: Afspraak IGJ - Amsterdam UMC (9 augustus)
Datum: maandag 6 augustus 2018 10:04:42
Bijlagen: imaoe0Ol.ono

Beste

Zoals vorige week vrijdag telefonisch afgestemd, wil ik hierbij graag de afspraak tussen de IGJ en
het Am5terdam UMC van aankomende donderdag (9 augustus) in AMC bevestigen.
Graag wil ik nagaan of het mogelijk is om de afspraak om 9:30 te laten starten (i.p.v. 10:00)? De
heren en moeten om 11:00 een afspraak in die niet te verschuiven is, en wij zouden
graag 1,5 uur willen inplannen voor het gesprek.

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

cid:imagedO 1 .png@O 1 040E30.9B2FFEEO

11

1 Management assistente
Ik! raad van bestuur

1[id raad van bestuur
Locatie VUmc ZH 3D 116 1 De Boe[e[aan 1117, 1081 HV Amsterdam
T: 020- 1 E: secretpriaat.rvb®vumc.nl
Afwezig: woensdag in de oneven weken
www.amsterdamumc.nl 1 www.vumc.n[

VUmc dtsclaimer: www.vumc.nI/disclaimer
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Ruwe data DLC analyses RJVM
Datum: maandag 13augustus 2018 15:33:40
Bijagen: maoeO0l,ona

maoeût6.aif
imaeO07.ciif
imaoe0ø8.cdf
irnarie0g9.ciït

Geachte mevrouv

Hartelijk dank voor uw snelle follow-up.
Ik ga het doorzetten naar de collega’s die hier ‘verstand van hebben’.

Met groet,

___________

handtekening-inge

lid raad van bestuur
Locatie VlJmc ZH 3D 1.4 1 De 3oeLelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
T: (020-42

- 1 E: ‘vumc.n(
www.amsterdamumc,nl 1 www.vumc.nl

Vllmc disciatiner: www.vurnc.nt/disctaimer

Van @‘gj nI>
Verzonden: maandag 13 augustus 2018 15:31
Aan @vumc.nl>
CC: @igj.nl>; - @igj.nl>;

@‘gj nI> @amc ni @igj nI>
Onderwerp: Ruwe data DLC analyses RIVM

Geachte

Zoals afgesproken tijdens het overleg 9 augustus j.l. ontvangt u hierbij de ruwe data van de DLC analyses uitgevoerddoor het RIVM op de CDCA grondstof. De data van de HPLC metingen kunnen helaas dit gedeeld worden omdat degebruikte HPLC methode nog valt onder vertrouwelijke informatie uit het registratiedossier van het geregistreerd producten de farmacopee expert groep.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Methode, Ph.Eui. monografie COCA 01/2017:1199, algerende editie.

TLC s,l,ca gul F254 plato, Merk weth article number 1057150001

Development 156mw

Bandsurdth 10 mm

On the plate from left to r,ght
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Request for information regarding the production of COCA capsules
Datum: donderdag 27 december 2018 12:44:34

Met vriendelijke groet,

Mevr.
Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IG)

Afdeling Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen

T telefoon 088 120 5000
omoodo@iujnl
httos://www.icii.nl
Twitter: JGJnl

Bekijk het verhaal van IG]: Gezond vertrouwen

Van:

Verzonden: dinsdag 21 augustus 2018 09:04
Aan: @fagg-afmps.be @fagg-afmps.be>
CC @fagg afmps be @fagg afmps be>

@igj.nl>

Onderwerp: FW: Request for information regarding the production of CDCA capsules

Dear
1 have forwarded your email and the emaildetails of your colleague to my colleague

who will contact you further and can give you more background on the questions
which we have received.

Yours Sincerely,

Mrs.
Coordinating/Specialist Inspector IGJ

Pharmaceutical Companies
Dutch Health and Youth Care Inspectorate
Ministry of Health, Welfare and Sport
Stadsplateau 1 1 3521 AZ Utrecht, The Netherlands
P0. Box 2518 6401 DA 1 Heerlen, The Netherlands

T telefoon 0031 88 120 5000
F fax 0031 88 120 5001
M 0031 6

(ioi.nl
httos : //www. ioi. n t
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Van:

_____

—— Wfagg-afmpsbe>
Verzonden: maandag 20 augustus 2018 20:40
Aan ()igj ni>

CC: igi.nl>;
Jigj.nl>; :fpggpfmpsbe>

Onderwerp: Re: Request for information regarding the production of CDCA capsules

Dear colleague,

In Belgium, it s legaly possible to an hospital Pharmacist to prepare medicinal product for
1) the patients of the hosputal, 2) by request From one other hosputal pharmacist. But it’ s
not allowed to put this “ production” on the market.

The hospital pharmacists are inspected by FAMHP. But not by inspection focused on
product ,so 1 cannot give you more infos today.

It you know the named of the hosputal, 1 can forward you request to my colleagues.

Best regards

PS: 1’ m on holliday for the time being, so let my colleague — in copy.

Envoyé de mon smartphone BlackBerry 10.

De:
Envoye: ii” août 2018 16:11
A:
Cc:
Objet: Rh: . .cr Information regarcling the production of CUCA capsules

Dear
Have you had an opportunity to look at my request below? We need to answer the questions
urgently so a contactperson who can help us further is much appreciated.

Yours Sincerely,

Mrs.

Coordinating/Specialist Inspector IGJ

Pharmaceutical Companies
Dutch Health and Youth Care Inspectorate
Ministry of Health, Welfare and Sport
Stadspiateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht, The Netherlands
P0, Box 2518 1 6401 DA 1 Heerlen, The Netherlands

T telefoon 0031 88 120 5000
F fax 0031 88 120 5001
M 0031 6

(ioi.nl
https://www.icij.nl

1
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Van:

Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 20:01
Aan: fagg-afmps.be
CC: (igj.nl>;

igi.nl>
Onderwerp: Request for information regarding the production of CDCA capsules

Dear
Hope you are well, we have met at one of the IWG meetings. 1 am a colleague of

1 was wondering if you could help me with the following.
Currently in the Netherlands there have been a lot of publicity about the production of
chenodeoxycholic acid capsules by a hospital pharmacist. We received info that the same
product is also produced in Belgium by a pharmacy. In our organisation questions have
been asked about the situation in Belgium such as by whom, how is this product produced
and was this inspected by your organization? Do you know who within your organization
would be able to answer these questions?

Thank you for your help!

Regards

Verzonden met BlackBerry Work
(www.hlackherry.com)

Deze e-mail kan vertrouwelijke informatie bevatten die uitsluitend is gericht aan de bestemmeling(en). Verwittig
onmiddellijk de afzender als u deze e-mail per vergissing ontvangt. Gebruik deze e-mail dan niet en vernietig deze.
Voor de inhoud van deze e-mail is enkel de afzender verantwoordelijk. De afzender kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor enige wijziging van het bericht.

Ce message peut contenir des informations confidentielles l’attention exclusive du (des) destinataire(s). Si vous
avez reçu cet e-mail par erreur, veuillez en avertir immédiatement l’expéditeur. Me l’utilisez pas et détruisez-le.
L’expéditeur est seul responsable du contenu de ce message et ne peut être tenu responsable d’une quelconque
modification de son message.

Diese E-Mail kann vertrauliche Informationen enthalten, die nur für den Adressaten bestimmt sind. Soliten Sie
diese E-Mail versehentlich erhalten haben, bitten wir Sie um sofortige Mitteilung an den Absender die E-Mail nicht
zu verwenden und sie zu zerstören. Für den Inhalt dieser E- Mail haftet nur der Absender, der nicht für
irgendweiche Anderung seiner Nachricht verantwortlich gemacht werden kann.

This e-mail may contain confidential information solely intended for the recipient(s). Notify the sender immediately
if you have received this e-mail by mistake. Do not use this e-mail and delete it then. Only the sender is
responsible for the content of this e-mail and cannot accept liability for any change to the message.
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
T 088 120 5000
www. igj fl1

Inlichtingen bij

@igj.nl

Datum

\ie rs 1 ag 24augustus 2018

Omschrijving Bijpraten AMC
Vergaderdatum en -tijd 15 augustus 2018 14:45
Vergaderplaats 18B
Aanwezig Ronnie van Diemen, Marina van Eckenhausen,

Afwezig

Kopie aan

Leadiant heeft een breed hand havingsverzoek ingediend. Hier doet de inspectie
onderzoek naar en zal uiteindelijk tot een besluit komen.

N.a.v. het onderzoek zijn er een aantal vragen/dilemma’s, o.a.:
— Wanneer kun je spreken over een magistrale bereiding?
- Gesproken over de syntheseroute. Waar komt de verontreiniging van

batch 1 vandaan? Wat als de verontreiniging in de tijd
plaatsvindt/houdbaarheid? Wat is de identiteit van de verontreinigingen?

- De eerste batch is verontreinigd, wat betekent dit voor de tweede batch?
- Welke vereisten gelden voor de grondstof? ( gebruiker Amsterdam UMC)
- Wat doen we met signalen rondom mogelijke mededinging?

Afspraken:
- bewaakt dat de lijnen bij elkaar komen en heeft de regie.
- Tijdlijn moet worden opgesteld en bijgehouden. Deze casus gaat nog wel

een tijdje spelen.
- IGJ dient het scenario voor te bereiden welke strategie ze kiest op het

moment dat Amsterdam UMC de 2 batch conform Farmacopee test — deze
zuiver genoeg is - en deze in gebruik wil gaan nemen voor productie.

- IG] overweegt RIVM de (onbekende) te vragen de verontreiniging te
definiëren. Dit zodat IGJ een inschatting kan maken van de ernst ervan.
Pm: later is in OT afgesproken dit nu niet te doen.

- Op dit moment zijn er geen problemen met de beschikbaarheid van CDCA
(middel Laediant).
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tenzij anders

Van: aangegeven
Aan: DiensWostbus IG) GMP.00P
Onderwerp: FW: Ruwe data OLC analyses RIVM
Datum: maandag 3 september 2018 18:09:20
Bijlagen: imacseflp6,aif

imaae0pl,aif
imaaepp8.gif
iape009,aif
maoeüûl,ona

Aub archiveren bij VGR inspectiebezoek
Met vriendelijke groet,
Mevr.

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IG)

Afdeling Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 1 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen

T telefoon 088 120 5000
omoodoioi.nl
httos://www.ioi.nl
Twitter: l1Gn1

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen

Van:

Verzonden: donderdag 16 augustus 2018 15:27
Aan:

;:--—
.

,..::,.....

CC:

@vumc.nl)
Onderwerp: RE: Ruwe data DLC analyses RIVM
Geachte mevrouw -.

Hartelijk dank voor het toesturen van de ruwe data van de DLC analyses uitgevoerd door het RIVM op de CDCA grondstof
van Amsterdam UMC. Er blijft echter een aantal technische onduidelijkheden.
Om die reden zouden wij graag, gezien het feit dat Amsterdam UMC, zoals ook met u gedeeld, zich inspant om de
discrepanties in de resultaten beter te duiden, het volledige rapport van het RIVM willen ontvangen, waarin ook de
interpretatie van de ruwe data is meegenomen.
Daarnaast willen wij een aantal vragen voorleggen aan het RIVM en we vernemen graag van u wie we daarvoor kunnen
benaderen.
Het gaat hierbij onder meer om het volgende:
- In het rapport dd 13juli 2018 (kenmerk: 1420/2018 ) wordt geconcludeerd dat middels DLC meerdere
onbekende onzuiverheden zijn aangetroffen boven de gestelde limiet van 0.25%. Kan het RIVM aangeven hoeveel
onzuiverheden er precies zijn aangetroffen en kan het RIVM dit toelichten aan de hand van de toegestuurde foto’s van de
DLC platen?
- In het rapport dd 13juli 2018 (kenmerk: 1420/20181) wordt genoemd dat de monsters ook zijn gescreend op
onzuiverheden overeenkomstig een HPLC-Rl methode. Kan het RIVM aangeven of dit dezelfde onzuiverheden betreft als
aargetroffen middels de DLC analyse, zowel in aantal als identiteit?
- De analyse op onzuiverheden staat genoemd in de vigerende Ph.Eur monografie 01/2017:1189. Deze DLC analyse is
conform dezelfde Ph.Eur monografie uitgevoerd door het GMP- en 150 gecertificeerde laboratorium

. Wij
hebben foto’s ontvangen van de DLC analyses uitgevoerd door en vergeleken met de door u gestuurde
ruwe data van de DLC analyses. Hoewel beide analyses zijn uitgevoerd door, naar wij aannemen, twee gekwalificeerde
laboratoria en zijn uitgevoerd conform de geldende monografie (Ph.Eur monografie 01/2017:1189), valt het ons op dat er
verschillen waarneembaar zijn tussen beide analyses. Graag zouden wij met het RIVM willen bespreken hoe deze
verschillen kunnen worden verklaard.

1 0.1 C 1 Wij zouden graag met RIVM er de gehanteerde werkwijze van beide aboratoria willen bespreken.
Met vriendelijke groet,
mede namens

Locatie .SML 1 Ez.d1bI Meibergdreel 9, 1IO5AZ Amsterdam 1 Postbus 22660, 1100 DO AmsterdamT: O20 1 E: yamCn
www.amsterdamumc,nl 1 www.amç,nI

I10.1.c



Van: (igi.nl>
Verzonden: maandag 13 augustus 2018 15:31
Aan: (vumc.nl>
CC:

_____

( gj,nI>

Onderwerp: Ruwe data DLC analyses RIVM

(igj.nI>;

Dubbel met doc 81
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: WPM CDCA AMC
Datum: dinsdag 4 september 2018 13:29:17
Prioriteit: Hoog

Van:

Verzonden: maandag 20 augustus 2018 14:02
Aan: (igj.nl>
Onderwerp: FW: CDCA AMC
Urgentie: Hoog

Overleg (20 augustus 2018)
- Doel overleg: procesafspraken maken voor deze afdelingsoverstijgende casus.

Aanleiding is verzoek van Marina aan om regie te voeren op de casus.
Voorstel is om een operationeel team (OT) in te richten.

- Doel OT: oa samenbrengen afstemming input kamervragen, woordvoeringslijn/bericht
website, proceslijn ook inhoudelijk, waarbij afdelingen wel verantwoordelijk blijven voor
eigen inhoud.

- Deelnemers OT: (ivm vakantie nu
nog in de waarneming), - vanuitiZ, - vanuit
beleidsregieteam,
+ deelname afdeling communicatie ( vraagt aan wie deelneemt)
+ een inspecteur om tijdslijnen bij te houden, waarin alles opgenomen wordt wat speelt,
zoals ook WOB besluit mcl actiepunten ( vraagt aani om dit te doen).
Afdeling promo overweegt deelname op basis van agenda. Door volgt afstemming
met en of
Voorzitter 01 is. Secretaris (vastleggen belangrijkste besluiten of advies in

verslag).

- Afspraak: eenmaal per week ‘operationeel team’ bijeen laten komen met deelname
vanuit verschillende afdelingen (primair proces/ondersteunend). laat voor
komende weken overleggen inplannen met 01, dinsdag of donderdag (1 uur door
in te plannen)

-. Gevoelige vragen die meespelen: farmaceutisch technisch (identiteit onzuiverheden) en
maatschappelijke discussie/risico’s patiënten.
FB: beantwoordt inhoudelijk de vraag of we wel of niet de identiteit van onzuiverheden
gaan onderzoeken. Daarnaast ook vraag beantwoorden of we RIVM data met AMC gaan
delen.

- GMT VWS ( is ook aangesloten door , lead in kamervragen. IOJ levert
input. Vanuit MSZ heeft lijn met CZ VWS.

- Marina stelt naast 0T beleidsteam voor. stemt af met Marina hoe dit concreet in
te richten.

- Marina/Ronnie zouden vrijdag 17 augustus de minister hebben geïnformeerd. Klopt
dat?

- Wie geeft akkoord: gebruikelijke lijn AH, Hl.
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Doc. 86

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
Domein Curatieve GZ en GMT
Medisch Specialistische Zorg
2

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
www. rijksoverheid. nI

Inlichtingen bij

Datum
22 augustus 2018

Aantal pagina’s
3

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

verslag

Betreft

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Aanwezig

Afwezig

Kopie aan Marina Eckenhausen

1. Opening (doel: inhoud, proces en communicatie)
Marina heeft aan gevraagd om de regie te nemen in het proces omtrent de
CDCA casus. Dit is de eerste bijeenkomst van het operationeel team (OT). Er is nu
geen sprake van een crisis, dus geen noodzaak voor opschaling/inrichten
beleidsteam. houdt Marina/Ronnie/Arjan aangesloten.
Betrokken afdelingen geven aan wie zij afvaardigen naar het OT (doorgeven aan

2. Actueel beeld/Tijdlijn
heeft een tijdlijn gemaakt (tevens opnemen in WPM). De tijdlijn moet

aanvullend zijn op de informatie die reeds in WPM is opgenomen en is een
hulpmiddel. Actiepunten zullen worden toegevoegd.
Deelnemers sturen aanvullende input t.b.v. tijdlijn naar past de tijdlijn
o.b.v. die input aan en stuurt een volgende versie rond ter controle.

Er worden enkele aanvullingen/aanpassingen t.b.v. de tijdlijn worden voorgesteld:
- Bestuursgesprek (8 augustus) moet “informatief gesprek” zijn.
- Data Kamervragen, communicatie, interactie met buitenwereld toevoegen.
- Contact met patiëntenfederatie toevoegen. In put door
- Startoverleg met Ronnie toevoegen. Input door
- Verzoek om ruwe data en WOB verzoek van verzekeraar toevoegen. Input

door
- Interne mijlpalen toevoegen.
- Termijnen en deadlines toevoegen.

Verslag Operationeel Team CDCA
22 augustus 2018 10:30

Stadskantoor, Utrecht

Secretaris afdeling Medisch

Specialistische Zorg

M +31(0)6-
igj nl

(telefonisch)

(verslag)
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- Overzicht van bezoeken en datum. Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
Domein Curatieve GZ en GMT
Medisch Specialistische Zorg3. Belangrijkste onderwerpen, oordeelsvorming, scenario 2

- Plan van aanpak AMC: wachten op reactie AMC, risicobeoordeling
Datumgrondstof en hoe verder met het preparaat. Er is geen deadline. 22 augustus 2018

- Afronden eindrapportage: inspectiebezoek reclametoezicht en FB
- Handhavingsverzoek. Eerste week van september staat een bijeenkomst

gepland ten behoeve van besluitvorming hoe verder met dit verzoek.
stelt een formele reactie op. In besluit wordt verwezen naar de

rapporten.
- Eurochemicals: de vraag is of er een bezoek moet volgen nav het

handhavingsverzoek: aparte afspraak wordt gemaakt (FB en JZ) waarin
overweging wel/geen bezoek

- Vraag AMC om aanvullende data van het RIVM. Hoe gaat IG] hier op
reageren? Volgende week staat een bijeenkomst gepland om dit te
bespreken (FB en JZ).

- Kamervragen. Input aan GMT is geleverd. De eerste set Kamervragen kan
uit. overlegt met VWS of ze in een keer alle nput op Kamervragen
willen öntvangen of in twee delen
(Pm: inmiddels is bekend: een geheel)

- Belgische autoriteit is verzocht om informatie nav twee kamervragen: nog
geen reactie ontvangen.

— Vanuit België is de vraag gekomen of de grondstof van Eurochemicals ook
in Belgie terecht is gekomen. Dat kan worden meegenomen in het
toezichtsbezoek aan Eurochemicals, mits we daar naartoe gaan. Zie
boven.

- AMC.
Verslag informatief gesprek wordt vandaag nog gestuurd door
Verslag reclametoezicht wordt separaat gestuurd.
In het OT worden afspraken gemaakt over het contact met AMC.
Afspraak is dat in het OT afgestemd wordt wie welke verslagen verstuurt
(pm: afstemmen in OT over tijdspad, timing maatregelen en besluit
hand havingsverzoek)

- Tijdens het startoverleg waarbij Ronnie en Marina aanwezig waren hebben
we gesproken over het onderzoeken van de identiteit van de
onzuiverheden. In dit overleg bespreken we dat hierin geen actieve rol
vanuit IGJ is. en stellen een reactie op, waarin duidelijk wordt
beschreven wat onze argumenten zijn, zal richting Marina en Ronnie
een terugkoppeling geven.

- Melding ACM: we doen geen melding richting ACM. Tijdens het
informatieve gesprek op 8 augustus is aangegeven bij het AMC dat zij zelf
melding kunnen doen bij ACM.

4. Communicatie
Er staat een nieuwsbericht over de casus op de website.
De woordvoeringslijn is duidelijk.
Pm: op het moment van het OT was het rustig in de media rondom AMC.
Inmiddels zijn er publicaties geweest in Medisch Contact en NRC. Reactie op
artikel Medisch Contact is gereed.
Rekening wordt gehouden met een eventuele reactie van het AMC naar aanleiding
van het boeterapport. Het voorstel is om het boeterapport tegelijkertijd met het
rapport van de initiële inspectie te delen met AMC.
Pm: dit onderwerp nader af te stemmen tijdens eerstvolgende OT ivm met eerder
genoemde tijdsplanning te nemen maatregelen, zie boven.

5. Afsluiten en vaststellen actiepuntenlijst, vergaderfrequentie
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Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
Domein Curatieve GZ en GMT
Medisch Specialistische Zorg
2

Datum
22 augustus 2018

Het OT komt wekelijks bij elkaar zolang opportuun is.

____________

plant op
aangeven van de overleggen in.

Actiepunten

Actie Wie Wanneer Opmerking
Tijdlijn aanvullen,
opnemen in WPM
obv input
Input tijdlijn Allen Doorlopend Zie
aanleveren bij’ bespreekpunt

2
Contact met
Belgische autoriteit,
VWS omtrent
Kamervragen
Formele reactie
hand havingsverzoek
Reactie op vraag en in
om onderzoek naar afstemming met
grondstof identiteit
onzuiverheden
Boeterapport Producten en Tegelijk met
versturen Mondzorg verslag

inspectie
Definitief verslag Farmaceutische Tegelijk met
initiële inspectie bedrijven verslag
versturen inspectie
Verslag informatief 22-8
gesprek versturen
Overleggen OT Wekelijks
inplannen
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2018-2220392

Persvragen Medisch Contact met antwoorden IG):

- Komt het analyserapport
waarin wordt
geconcludeerd dat de
magistrale bereiding van
COCA door het AMC
onzuiverheden bevat
beschikbaar?
Het inspectieonderzoek is
nog niet afgerond, dus we
kunnen nog geen
mededelingen doen over
de inhoud daarvan. Het
analyserapport, dat is
gedeeld met het
ziekenhuis, is niet
beschikbaar voor derden.

- In de toekomst zal er
mogelijk vaker
magistraal bereid
worden. Hoe zal de IGJ
handhaven? Op verzoek
van derden (bijv. de
producent) of op eigen
initiatief? Kortom: wat
zal het beleid zijn?

Bij een initiatief van een apotheek
op gebied van magistraal bereiden
beoordeelt de inspectie of dit
voldoet aan de huidige wet- en
regelgeving. Ziekenhuisapotheken
die bereiden worden
risicogestuurd geïnspecteerd.
Ziekenhuisapotheken die
voorraadbereidingen uitvoeren
zien we als hoog risico en deze
worden periodiek geïnspecteerd.
Andere ziekenhuisapotheken
worden geïnspecteerd op basis
van bijvoorbeeld een melding of
een handhavingsverzoek.
Wanneer we nieuwe
ontwikkelingen zien in de
bereidingen binnen de
ziekenhuisapotheken zal ons
inspectiebeleid geëvalueerd en
indien nodig aangepast worden.
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- Wat is cle onzuiverheid die is aangetroffen?
Het gaat om onzuiverheden boven de wettelijk toegestane limiet. Om wat voor onzuiverheden het precies
gaat is niet onderzocht. Je weet niet wat het is en het kan dus gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de
patiënten.

- Klopt het dat de inspectie dit middel heeft laten testen na een handhavingsverzoek van Lediant?
Het klopt dat wij een handhavingsverzoek hebben gekregen. Van wie kan ik niet zeggen. Dat is geen
openbare informatie.
De overheid is wettelijk verplicht om, wanneer zij een handhavingsverzoek ontvangt van een
belanghebbende, een besluit te nemen over handhaving. De IGJ is dus vanwege een wettelijke
verplichting het onderzoek gestart dat zich primair richt op de veiligheid van het geneesmiddel voor
patiënten. Dit onderzoek staat los van de (politieke) discussie over de toegankelijkheid en bekostiging
van geneesmiddelen.

- In het geneesmiddel van de registratiehouder zouden ook onzuiverheden zitten. Hebben jullie dit
ook laten testen? Of zijn jullie van plan dat te doen?
Nee. Het gaat hier om een geregistreerd geneesmiddel dat volgens de regels is gemaakt. De kwaliteit,
werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel is beoordeeld in het registratieproces. Hierbij is
vastgesteld hoeveel en welk type onzuiverheden in de grondstof en in het geneesmiddel mogen zitten.
De fabrikant controleert het geneesmiddel op onzuiverheden en moet bij de eigen nationale autoriteit
melden wanneer het geneesmiddel niet voldoet aan de kwaliteitseisen. De inspectie heeft geen signaal
ontvangen dat de registratiehouder een geneesmiddel op de markt brengt dat niet voldoet aan de eisen
waardoor er geen aanleiding voor de inspectie is om het geneesmiddel te laten testen.

- Wat is er aan de hand?
Sinds enige tijd bereidt het Amsterdam UMC zelf het geneesmiddel Chenodeoxycholic acid (CDCA)

capsules. Het gaat om een ongeregistreerd alternatief, dat magistraal bereid wordt. Dat wil zeggen dat
het door de ziekenhuisapotheek zelf bereid wordt op recept van een arts, voor een klein aantal patiënten
(met de stofwisselingsziekte CTX (cerebrotendineuze xanthomatose)). Het betreft 2 patiënten die onder
behandeling zijn in het Amsterdam UMC, en ca. 60 patiënten onder behandeling in andere centra.

De werkzame stof van het medicijn is getest, uit de analyse blijkt dat er onzuiverheden zitten in de
grondstof boven de wettelijke toegestane limiet.
— Het is niet duidelijk om wat voor onzuiverheden het precies gaat en wat de effecten hiervan zijn op de
gebruikers.

Het AMC heeft besloten de medicijnen niet meer uit te leveren en ook de al afgeleverde medicijnen
terug te halen bij patiënten.

- Het AMC had deze pil toch zelf laten testen? Hoe komt het dat de onzuiverheid daar niet is
uitgekomen?
Daar kunnen wij niets over zeggen, wij baseren ons op de resultaten van de testen van het RIVM.
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie von Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen

_______________

Farmaceutische bedrijven

Stadspiateau 1
3521 AZ Utrecht

___________________________

Postbus 2518
6401 DA Heerlen
T 088 120 50 00
F 088 12050 01
wwwIgJ.nI

Inlichtingen hij

gmpgdp@lgj.nl

Ons kenmerk
V2007524
2018-2163334/

Hierbij ontvangt u het definitieve verslag van het gesprek dat plaatsvond op 9
augustus ji. ter toelichting op de ontstane situatie na het door de IGJ
voorgenomen bevel ex Geneesmiddelenwet inzake de bereiding CDCA-capsules.
Uw opmerkingen bij het conceptverslag heb ik verwerkt. De analyseresultaten die
tijdens het overleg door Amsterdam UMC werden gepresenteerd kunnen naar mijn
begrip niet van het RIVM zijn geweest, maar waren afkomstig van het
laboratorium dat Amsterdam UMC in deze zaak heeft betrokken.
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijkegroet,

Coördinerend/Specialistisch Inspecteur

F059102

Overal 1O.2.e

Amsterdam UMC, locatie AMC
t.a.v. de heer
Raad van Bestuur
Meibergdreef 9
1105 AZ AMSTERDAM

Datum 24 september 2018
Onderwerp Definitief gespreksverslag gesprek 9 augustus 2018

Amsterdam UMC en IGJ inzake uitgevoerde handelingen door
Amsterdam UMC met betrekking tot de bereiding van CDCA
capsules

Geachte
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Verslag
Omschrijving

Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats
Aanwezig

Verslag van het gesprek Amsterdam UMC en IGJ inzake
uitgevoerde handelingen door Amsterdam UMC met
betrekking tot de bereiding van CDCA capsules
9 augustus 2018, 09.30-11.00 uur
Amsterdam UMC, Meibergdreef 9
Deelnemers Amsterdam-UMC:
• voorzitter Raad van Bestuur
• , Raad van Bestuur,
• Imedisch directeur
• —

, ziekenhuisapotheker, hoofd
kenniscentrum geneesm iddelenonderzoek,

internist erfelijke
stofwisselingziekten,

• juridische zaken,
• klinisch chemicus, erfelijke metabole

ziekten.
• Advocaten
Deelnemers IGJ:

• +z: coordinerend/specialistisch
inspecteur en gespreksleider

• coördinerend/specialistisch inspecteur
• , coördinerend/

specialistisch inspecteur
• , coördinerend/specialistisch

inspecteur

Farmaceutische Bedrijven
Medisch Specialistische
Zorg
Stadspiateau 1
3521 AZ Utrecht
T 088 120 5000
F 088 120 5001
WWW. IQI. rit

Inlichtingen bij

gmpgdp@igj.nl

Ons Kenmerk
V200 7524
20 18-217706

4

Datum
24 september 2018

Gespreksverslag

Amsterdam UMC opent het gesprek en geeft aan dat de raad van bestuur nog
vragen heeft over de onderliggende redenen van de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IG)) om de apotheekbereiding van CDCA stil te hebben willen laten leggen.
Amsterdam UMC laat weten het op een aantal punten ook niet eens te zijn met
het standpunt dat de IGI hierbij inneemt. Naar aanleiding van het voorgenomen
bevel ex Geneesmiddelenwet heeft Amsterdam UMC evenwel de vastgestelde
acties, te weten het ophouden met het bereiden en ter handstellen van CDCA
capsules en het terughalen van de reeds terhandgestelde CDCA capsules
uitgevoerd respectievelijk bijna afgerond voor wat betreft het terughalen van het
reeds ter hand gestelde geneesmiddel. Slechts één patiënt is nog niet in persoon
bereikt. De andere patiënten zijn voorzien van het geregistreerde geneesmiddel.
Amsterdam UMC verklaart dat daarmee de recall in feite achter de rug is. De
zorgverzekeraars hebben aangegeven de coulanceregeling tijdelijk weer te
activeren.
De bedoeling van Amsterdam UMC is dat het geneesmiddel beschikbaar blijft voor
de patiënt. De ambitie om patiënten van een goed en veilig geneesmiddel te
voorzien blijft bestaan. Daarom onderzoekt Amsterdam UMC verdere
mogelijkheden. Amsterdam UMC benadrukt verder met de IGJ het
toekomstgerichte karakter van het gesprek.
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IG) voegt hieraan toe dat dit gesprek niet de arena is om de nu ontstane situatie Ons Kenmerk
ter discussie te stellen. De IGJ licht toe dat het gesprek uitsluitend bedoeld is als V2007524
een informatief gesprek. De IGJ is bereid om haar standpunt toe te lichten en 20182177064,
heeft daarom ingestemd niet het gesprek.

Datum
24 september 2018

Amsterdam UMC geeft aan naar aanleiding van de opmerkingen in het
zienswijzegesprek over de beschikbaarheid van Europese leveranciers van de
grondstof die voldoen aan de Ph. Eur., dat het nogmaals alles uitgezocht heeft. De
enige Europese producent die de grondstof in de benodigde hoeveelheden kan
leveren en in het bezit is van een CEP heeft aangegeven de grondstof niet aan
Amsterdam UMC te willen leveren.

Plan van aanpak Amsterdam UMC:
De ziekerihuisapotheker van Amsterdam UMC zet uiteen op welke wijze
Amsterdam UMC verder onderzoek heeft verricht volgens zijn plan van aanpak.

Amsterdam UMC heeft de syntheseroute van de grondstof verder in kaart
gebracht en geïnvesteerd in de beoordeling van de compliance aan Ph.Eur
monografie Substances of Pharmaceutlcal use.
Amsterdam UMC heeft een vergelijking uitgevoerd van de syntheseroute van de
grondstof van de Chinese fabrikant met die van het geregistreerde product.
Daarbij heeft Amsterdam UMC een risico-analyse uitgevoerd van de productiewijze
van de grondstof, waarbij van elke stap de impact voor de grondstof en de
toepasbaarheid van de Ph. Eur is beoordeeld.
Amsterdam UMC heeft geconcludeerd dat geen van de synthesestappen,
waaronder de extra zuiveringsstap in het syntheseproces van de Chinese
grondstof, of een andere dierlijke bron, zijn aangemerkt als een mogelijk risico
met een impact op toepasbaarheid van de Ph. Eur. CDCA grondstof monografie.
Amsterdam UMC stelt voldoende basis te zien om de kwaliteit van de grondstof
vast te kunnen stellen met testen volgens de Ph. Eur.

Het productieproces van de grondstof is geënt op de Chinese Pharmacopee. Op
basis van het productieproces vindt er een additionele controle op Barium plaats.
Amsterdam UMC heeft nog geen inzage gehad in de Drug Master File. De DMF
wordt evenwel uit het Chinees vertaald en Amsterdam UMC zegt een toezegging
te hebben om inzage te krijgen.

Amsterdam UMC toont bij bespreking van zijn plan van aanpak de resultaten van
de ctunnelaagchromatografje uitgevoerd door het externe laboratorium dat
Amsterdam UMC had benaderd voor batch 1. Bij deze resultaten wordt
aangegeven dat de resultaten volgens Amsterdam UMC duiden op inderdaad een
overschrijding van de limieten van onbekende verontreinigingen. Echter de
beoordeling van deze limittest is volgens Amsterdam UMC subjectief. Daarnaast
geeft Amsterdam UMC aan dat bij herhaald testen 5 van de 10 testen een ander
resultaat kunnen geven. Op basis van de resultaten van verder onderzoek op
batch 1 met HPLC-MS zouden de onzuiverheden galzuren kunnen zijn. Amsterdam
UMC neemt zich voor de onzuiverheden verder te karakteriseren.

Aangaande batch 2 heeft Amsterdam UMC gesteld dat deze batch wel voldoet aan
de eisen zoals vastgelegd in de Ph. Eur. Monografie van CDCA (01/2017/1189).
Amsterdam UMC wil graag batch 2 gebruiken voor het bereiden van CDCA
capsules.

IGJ geeft aan dat IGJ niet het instituut is dat kan verklaren of de grondstof
gemaakt is volgens een syntheseroute in overeenstemming met de Ph. Eur.
monografie.
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Amsterdam UMC geeft aan de RIVM resultaten te willen ontvangen om het eigen Ons Kenmerk
onderzoek te kunnen inrichten. V2007524

2018-2177064/

IGJ heeft het verschil tussen het testen van grondstoffen en eindproducten
Datumuiteengezet. IG) heeft gevraagd of Amsterdam UMC al contact heeft gezocht met 24september 2018

de Chinese producent om inzage te krijgen in het DMF, de stabiliteitsgegevens en
de mogelijke bron van de verontreiniging.
Amsterdam UMC geeft aan dat er contact is met de producent maar dat er nog
geen antwoord is gekomen op de uitgezette vragen.

Amsterdam UMC stelt dat de hoeveelheid verontreiniging in batch 1 op de grens
van de specificatie zit en dat er geen risico is verbonden aan batch 2 omdat deze
batch wel voldoet aan de specificaties zoals beschreven in de Ph. Eur.

IGJ geeft aan dat voordat batch 2 gebruikt mag worden, er duidelijkheid moet zijn
over de aard van de verontreiniging en de oorzaak van deze verontreiniging. De
batches komen namelijk van dezelfde fabrikant volgens hetzelfde syntheseproces.
Dit syntheseproces zou zo ingericht moeten zijn dat variatie door de natuurlijke
oorsprong van het startmateriaal niet van invloed Is op de kwaliteit van de
geproduceerde grondstof. Het is daarom noodzakelijk de verontreiningen volledig
te karakteriseren. Dit zou ondermeer kunnen met de beschreven HPLC-MS
methode. Pas als de aard van de verontreiniging is vastgesteld kan beoordeeld
worden of de specificatie in de Ph. Eur toegepast kan worden.

Daarnaast heeft Amsterdam UMC het Leadiant-eindproduct geanalyseerd en is tot
de conclusie gekomen dat dit eindproduct ook verontreiningen bevat. Amsterdam
UMC stelt dat in het Leadiant eindproduct op nagenoeg dezelfde plaats een
verontreiniging is te zien en dat mogelijk sprake is van eenzelfde verontreiniging
als gevonden is in de grondstof van de Chinese producent, maar dat daarover nog
geen uitspraak kan worden gedaan. Amsterdam UMC doet hier verder onderzoek
naar.

IGJ vat het gesprek samen en geeft aan dat Amsterdam UMC met zijn
voorgenomen verdere onderzoek en karakterisatie van de grondstof stappen zet
om de deugdelijkheid van de grondstof aan te kunnen tonen. IGJ realiseert zich
dat daar nog veel werk voor nodig is en over slagen van deze route valt op
voorhand nog niets te zeggen.

Amsterdam UMC stelt opnieuw dat batch 2 in zijn ogen voldoet. Opnieuw legt IG)
uit dat eerst de aard van de onzuiverheden in batch 1 vastgesteld moet worden
omdat deze informatie relevant is voor toepassing van batch 2.
Amsterdam UMC verzoekt om de ruwe data en refractieve index van de bekende
verontreinigingen en grondstof te ontvangen ten behoeve van verder onderzoek.

IGJ zegt toe dat indien Amsterdam UMC met een plan van aanpak zal komen, dat
de EGJ dan zal reageren op de onderbouwing daarvan. Dit kan echter alleen op
basis van zo gespecificeerd mogelijke informatie van Amsterdam UMC.

Amsterdam UMC vraagt of de regelgeving omtrent magistraal bereidingen dan niet
doorschiet. De beroepsgroep kijkt met grote aandacht naar dit hele proces. Het
Amsterdam UMC vraagt IGJ om het vraagstuk rondom magistrale bereidingen
nogmaals onder de aandacht te brengen bij het Ministerie. JGJ zegt toe dit
vraagstuk onder de aandacht te brengen.
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IGJ brengt de afwijzing van levering door de Europese grondstoffabrikant ter tafel.
De IGJ wijst Amsterdam UMC op de mogelijkheid hierover een melding te doen bij
de ACM. Amsterdam UMC overweegt acties naar aanleiding van de afwijzing voor
levering door de Europse grondstoffabrikant.

Afspraken
IGJ vat de gemaakt afspraken samen:
- IGJ zoekt uit of en welke ruwe data betreffende het monsteronderzoek

gedeeld kunnen worden en deelt deze, indien mogelijk, zo snel mogelijk met
Amsterdam UMC. Indien de informatie niet gedeeld kan worden geeft IG) hier
een verklaring voor.

- Amsterdam UMC informeert IGJ over het eigen onderzoek en de wijze waarop
Amsterdam UMC wil aantonen grondstof van deugdelijke kwaliteit te
gebruiken.

- IGJ brengt het vraagstuk rondom mag istrale bereidingen onder de aandacht
van het ministerie.

Ons Kenmerk
V2007524
20 18-2 177064/F

Datum
24 september 2018
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: WPM COCA
Datum: dinsdag 4 september 2018 13:31:05

Van:

Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 11:49
Aan: igj.nl>
CC: igj.nl>
Onderwerp: motivering voor niet verder karakteriseren grondstof Amsterdam UMC

Hol,
Zoals besproken woensdag zouden en ik de motivering aanleveren voor Marina en Ronnie
m.b.t. het niet verder laten karakteriseren van de grondstof van het Amsterdam UMC door het
RIVM. Hierbij:

De inspectie doet onderzoek in het kader van de Geneesmiddelenwet. De apotheek van het
Amsterdam UMC is in dit geval een marktpartij die een ongeregistreerd geneesmiddel ter hand
wil stellen aan patiënten via de uitzondering van ‘magistraal bereiden’. Het gaat om een
apotheekbereiding op recept (‘magistraal’) die door de ziekenhuisapotheek ter hand wordt
gesteld. Er is een geneesmiddel op de markt waarvoor wel een (centraal in de EU afgegeven)
handelsvergunning is verleend. Uitgangspunt is dat een geneesmiddel alleen verhandeld mag
worden als er een handeisvergunning is afgegeven. Het is aan de ziekenhuisapotheek om aan te
tonen dat zij aan de uitzondering op vergunningplicht voldoet. Daarnaast zal een apotheek de
geneesmiddelen die zij bereidt, uitsluitend ter hand mogen stellen indien zij voldoen aan de
voorschriften van de Europese Farmacopee. Geconstateerd is door de inspectie (na een verzoek
om handhavend optreden) dat de geneesmiddelen van de ziekenhuisapotheek niet aan deze
(wettelijk vastgelegde) eis voldoen. De ziekenhuisapotheker zal moeten aantonen dat zij wel
kan voldoen aan deze voorwaarden. De inspectie (die neutraal is en niet het ziekenhuis noch de
fabrikant bijstaat) heeft hier verder geen ‘actieve’ rol in. De inspectie toetst uitsluitend (lijdelijk)
wat zij aan feiten constateert en neemt daarover een standpunt in. De apotheekbereiding
voldeed niet aan de wettelijke eisen van de Europese Farmacopee en is door de apotheek van
het Amsterdam UMC teruggeroepen. Van ter hand stelling is geen sprake meer dus van een
risico voor patiënten is op dit moment geen sprake. Door het ziekenhuis is niet (gemotiveerd)
gesteld met bijvoorbeeld een contra analyse dat de resultaten van het RIVM niet juist zouden
zijn. De Staat (de inspectie) heeft dus op dit moment geen enkel belang bij het verder
karakteriseren van de grondstof. Dat heeft de inspectie ook niet in vergelijkbare gevallen bij
recalls die in het verleden zijn uitgevoerd gedaan. Het onderzoek naar de grondstof dat nu
uitgevoerd wordt door de ziekenhuisapotheek is bedoeld om de apotheekbereiding weer te
kunnen initiëren. De ziekenhuisapotheek moet aantonen dat zij aan de voorwaarden kan
voldoen alvorens de bereiding weer geinitieerd kan worden. Hier ligt de verantwoordelijkheid bij
de ziekenhuisapotheek en niet bij inspectie. Wanneer de ziekenhuisapotheek ons informeert dat
ze de bereiding weer willen initiëren dan zullen we beoordelen of ze aantoonbaar aan deze
voorwaarden voldoen.

Groet enR
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2018-2164184 / VGR 2007524 - Vastgesteld

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Stadspiateau 1
3521 AZ Utrecht
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
T 088 120 5000
www.igj.nl

telefoon notitie
Overal 1O.2.e

Gegevens hauer

Neem

Functie Raad van bestuur
Object Amsterdam UMC
Locatie AMC/meibergdreef
Telefoonnummer 06- -

-

Inhoud

Datum en tijd

Aangenomen door

Betreft

Inhoud gesprek

24 augustus 2018 15:37
hMSZ , CSI/tc
Bereiding CDCA / artikel Medisch Contact
De IGJ neemt contact op met de raad van bestuur van
Amsterdam UMC nav een recent artikel in Medisch
Contact over de bereiding van CDCA.
De reden dat de IG] contact opneemt, is dat het artikel
diverse inhoudelijke onjuistheden bevat, mede in de
citaten van een medewerker van Amsterdam UMC. Het
betreft onder meer het niet voldoen aan veiligheidseisen,
en het uitvoeren van vereiste testen, vraagt om
welke onjuistheden het gaat, welke regels in welke
kolom. Hierop krijgt hij geen specifiek antwoord. IGJ
geeft aan dat het meer over de algemene strekking van
het verhaal gaat. Daarop zegt dat de strekking
van het artikel en met name de citaten van de apotheker
uit België niet de verantwoordelijkheid zijn van
Amsterdam UMC.
De IGJ spreekt daarover haar bezorgdheid uit, omdat zij
in het contact met het ziekenhuis over deze casus hecht
aan correcte informatie en duidelijkheid voor het
ziekenhuis over waar het geneesmiddel en de bereiding
ervan uiteindelijk moet voldoen — juist om de morele
verontwaardiging en angst waar in het artikel over
gesproken wordt weg te nemen.

heeft kennisgenomen van het uitkomen van
het artikel, heeft het nog niet in detail gelezen en heeft er
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ook niet aan meegewerkt. Tijdens het gesprek neemt hij
het nummer van Medisch Contact er bij en leest de
diverse passages. . Hij betreurt het wanneer er
onjuistheden in het artikel staan —en geeft nogmaals aan
te willen weten welke dat zijn- of een incorrect beeld
ontstaat.

De IGJ verwijst naar het gesprek op 9 augustus 2018
tussen de inspectie en het ziekenhuis. Tijdens dat
gesprek zijn de gezamenlijke belangen, te weten de
beschikbaarheid van een veilig geneesmiddel en het
vertrouwen van patiënten in de kwaliteit en veiligheid van
geneesmiddelen, onderstreept. De IGJ heeft in dat kader
toegezegd aandacht te hebben voor de regelgeving
omtrent magistraal bereiden. Die toezegging doet zij
gestand, zowel in het contact met het ziekenhuis over
deze casus als in contact met het ministerie van VWS.

De IGJ hecht er aan dat er in ieder geval op bestuurlijk
niveau overeenstemming is over de wijze waarop de
inspectie haar toezichthoudende taak uitvoert.

onderschrijft de geschetste belangen en
geeft aan dat de raad van bestuur de wijze waarop de IG]
haar taak uitvoert respecteert, er begrip voor heeft en de
openheid en voortgang in het gesprek op 9 augustus
waardeert. Hij bevestigt het op 9 augustus ingenomen
bestuurlijk standpunt. Hij geeft aan dat Amsterdam UMC
professionele meningsuitingen van haar medewerkers
respecteert. Om die reden vraagt hij begrip voor de
betrokkenheid van medewerkers die zich dagelijks
inzetten voor de belangen van de patiënten met deze
aandoening. Zij worden frequent door de buitenwereld
benaderd om hun mening kenbaar te maken over deze
casus. . De inspectie bevestigt daar begrip voor te
hebben.

AhandeIirig

Afspraak/advies De IGJ maakt een kort verslag van het telefoongesprek
en legt dat zo spoedig mogelijk voor aan . Hij
zal eveneens zo spoedig mogelijk reageren. Voorts zal hij
de inhoud van het gesprek bespreken met - -
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: WPM CDCA
Datum: dinsdag 4 september 2018 13:29:30
Bijlagen: Wettelijke eisen nrpndstpfkeuring vraaci v2.0.dp

Van:

Verzonden: maandag 3 september 2018 13:19
Aan: @igj.nI>
Onderwerp: WPM CDCA

Graag opnemen in WPM in overleg met , groet

Van:

Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 15:43
Aan igj nl> igj ni>

(igj.nl>; igjnl>;
igj.nl>

Onderwerp: RE: Wettelijke eisen grondstofkeuring_vraag v2.0

Nog geen kleine toevoeging.
Uitsluitend de tekst in de monografie onder de kop productie en testen heeft een wettelijk
bindende status op
Dit is een algemeen principe in de Farmacopee.

Groet

Van:

Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 15:15
Aan igj ni>

- igj nl>

(iei nI>

1 @igjnl>
Onderwerp: Wettelijke eisen grondstofkeuring_vraag v2.D

Bijgevoegd 2e versie van de wettelijke eisen grondstofkeuring in opmerkingen is aangegeven
wat toegevoegd is.

Gr



Overal 10.2e, Doc. 91.1
tenzij anders
aangegeven

Farmacopeevoorschriften zijn, in samenhang met maatregelen vermeld in de Good Manufacturing Met opmerkingen[ (ii:
- 1Practices richtlijnen (Richtlijn 91/356/EEG van 13 juni 1991; PbEG L 193), de grondslag voor het --

bereiken en behouden van de kwaliteit van geneesmiddelen die in omloop zijn in Nederland.

Wettelijke kader nationaal voor de Europese Farmacopee

Nederlandse Grondwet

De Nederlandse Grondwet stelt in hoofdstuk 1 Grondrechten artikel 22 sub 1 dat de overheid verplicht
is de goede gezondheid van de bevolking te bevorderen door middel van regelgeving

De bijdrage van Nederland aan de Europese Farmacopee kan gezien worden in het licht van dit artikel
Volgens artikel g3 van de Nederlandse Grondwet hebben bepalingen van de Europese Farmacopee
verbindende kracht nadat deze zijn bekendgemaakt Uit artikel 95 blijkt daarnaast dat er regels
dienen te zijn voor de bekendmaking van verdragen en besluiten De bekendmaking van nieuwe of
gewijzigde edities van de Europese Farmacopee geschiedt door publicatie van een mededeling in de
Staatscourant waarbij verwezen wordt near het betreffende suppiement of de betreffende editie van
de Europese Farmacopee.

Geneesmiddelenwet
Met opmerkingen f - J: toegevoegd’ 1

Artikel 66

Lid 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met
betrekking tot het bereiden en het ter hand stellen van geneesmiddelen in de apotheek

Besluit Geneesmiddelenwet
4

Paragraaf 2 voorschriften met betrekking tot de bereiding terhandstelling en etikettering —

van geneesmiddelen in de apotheek

Artikel 2
Geneesmiddelen die in een apotheek zijn bereid, niet zijnde geneesmiddelen voor onderzoek, worden
slechts ter hand gesteld indien zij voldoen aan de voorschriften van de Europese Farmacopee of, bij
ontstentenis daarvan, aan een in een lidstaat officieel in gebruik zijnde farmacopee, dan wel, bij
ontstentenis daarvan, aan een in de Verenigde Staten of japan officieel in gebruik zijnde farmacopee.
Voor de samenstelling worden deugdelijke bestanddelen gebruikt.

Eisen apotheekbereidingen in veldnorm ziekenhuisapotheek Gt4P-Z
GMP-Z Zi BEOORDELING AANVRAAG EN ONTWERPKWALITEIT VAN APOTHEEK
BEREIDINGEN Met opmerkingen t = iii

Inleiding
In april 2013 is een Europese Farmacopee monografie van kracht geworden met als titel:
Pharmaceutical Preparations [aj. Dit is een algemene monografie over de bereiding van
farmaceutische preparaten, die aangeeft welke specifieke Farmacopee monografieën aangaande
actieve bestanddelen, hulpstoffen en doseervormen van toepassing zijn bij de bereiding van
geneesmiddelen, waaronder expliciet inbegrepen de apotheek bereidingen. De monogrefie besteedt
hierbij aandacht aan ontwerpaspecten, zoals de overweging om al dan niet tot een apotheek
bereiding over te gaan en de formulering. Waar van toepassing zijn de voorschriften uit deze
monografie, die een wettelijke status hebben, els uitgangspunt genomen voor de GMP-Z1
richtsnoeren.

Izi.9



Doc. 911

Grondstoffen en verpakkingsmeterialen voldoen aan de relevante monografieën van de Ph. Eur.
Afwijkingen hiervan worden met een risicoanelyse onderbouwd.

fl.10
Kritische fysisch-chemische eigenschappen van werkzame stoffen en van hulpstoffen, voor zover deze
van invloed zijn op de kwaliteit van het eindproduct, worden geïdentificeerd en beheerst.

Eisen grondstofkeuring in de Europese Farmacopee (Ph.Eur)

Ph.Eur: Pharmaceutical Preoaratigns 07/2018:2619 (algemene mongorafie van tgeoassing
go alle mgnggrafieen en andere teksteW)

DEFINITION
Met opmerkingen J:

- iiiPharmaceutical preparations may be licensed by the competent authority, or unlicensed and made to
the specific needs of patients according to legislation. There are 2 categories of unlicensed
pharmaceutical preparations:

———--—----—— -.——-----extemporaneous preparations, i.e. pharmaceutical preparations individually prepared for a specific
patient or patient group, supplied after preparations;
-stock preparations, ie. pharmaceutical preperations prepared in advance and stored until a request
for a supply is received.

ETHICAL CONSIDERATIDNS AND GUIDANCE IN THE PREPARATION OF UNLICENSED
PHARMACEUTICAL PREPARATIDNS
In considering the preparation of en unlicensed pharmaceutical preparation, a suitable level of risk
assessment is underteken.
The risk assessment identifies:

- The criticality of different parameters (eg. quality of active substances, excipients and
containers; design of the preparation process; extent and significance of testing; stability of
the preparation; and

- The risk that the preparetion may present to a particuler patient group.
Based on the risk assessment, the person responsible for the preparation must ensure, with a
suitable level of assurance, that the pharmaceutical preparation is throughout its shelf-life, of an
appropriate quality and suitable and fit for its purpose.

PRDDUCTIDN
‘Met opmerkingen r 5):

- itiActive substances and excipients. Active substances and excipients used in the formuletion of
pharmaceutical preparations comply with the requirements of the relevant general monographs, e.g. —--——--—-—-

--- - -Substances of pharmaceutical use (2034).

In addition, where specific monographs exist, the quality of the active substances and excipients used
complies with the corresponding monographs
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Ph.Eur: Substances of oharmaceutical use 0112018:2034 (aloemene monografie van
Lueudss,ng oo alle monoorafieen en andere teksten)

DEFINITION
Where medicinal products are manufactured using substances for pharmaceuticel use of human or
animel origin, the reguirements of chapter 5.1.7. Viral safety apply.

PRODUCTION
The provisions of general chapter 5.10 apply to the control of impurities in substances for
pharmaceutical use.

Whether or not it is specifically stated in the individual monograph that the substance for
pharmaceutical usa:

- Is obtained from enimals susceptible to transmissible spongiform encephalopathies ..., the
substance also complies with the requirements of the general monograph Products with risk
of transmitting agents of animal spongiform encephalopathies.

1f solvents are used during production, they are of suitable quality. In addition, their toxicity and their
residual level are taken into consideration (5.4). 1f water is used during production , it is of suitable
q ual ity.

The identity of elemental impurities derived from intentionally added catalysts and reagents is known,
and strategias for controlling them should de established using the principles of risk management.

ESI
Polymorphisn, (5.9)
Related substances. Unless otherwise preecribed or justified and authorized, organic impurities in
active substances are to be reported, identified wherever possible, and qualified as indicated in Table
2 034-1...

Maximum daily dose S 2gfday, reporting threshold > 0.05 O/, identification threshold .0,10°fo or a
daily intake of > 1.0 mg (whichever is the lower), qualification threshold > 0.15 % or a daily intake
of . 1.0 mg (whichever is the lower)
1f the individual monograph does not provide suiteble control for a new impurity, a suitable test for
control must be developed and included in the specification for the substance.
Elemental impurities.
Residual solvents are limited according to the principles defined in chapter 5.4 using general
method 2.4.24 or another suitable method
Microbiological quality. Individual monographs give acceptance criteria for microbiological quality
wherever such control is necessery.

Ph.Eur: 5.10 Imourities in substances for oharmaceutical use 04/2012:51000 (alciemene
monoorafie van toeoassinci oo alle monoorafieën en andere teksten)

Interpretation of the test for related substances in the monographs on active substances
A specific monograph on e substance for pharmaceutical use is to be reed and interpreted in
conjunction with the general monogreph on Subatances for pharmaceutical usa (2034).
Where a general acceptance criterion for impurities (“any other impurity”, “other impuritïes”, “any
impurity”) equivalent to a nominal content greater than the epplicable identification threshold (see
the general monogreph on Substances for pharmaceutical usa (2034)) is deacribed, this is valid only
for specified impurities mentioned in the Impurities section. The need for identificetion (wherever
possible), reporting, specification and quelification of other impurities that occur must be considered
according to the requiremente of the general monograph. It is the responsibility of the ussr of the
substance to determine the validity of the acceptance criteria for impurities not mentionad in the
impurities section and for those indicated as other detectable impurities.



Ph.Eur.: 5.4. Residual splvents 07/2016: 50400 (algemene monografie van toepassing op

Doc. 91.1

Met opmerkingen (6J: Extra geel gearceerd.

Recommenclations to users of monographs of active substances
Monographs give a specification for suitable quality of substances with impurity profiles corresponding
to those taken into account during elaboration and/or revision of the monograph. It is the
responsibility of the user of the substance to check that the monograph provides adequate control of
impurities for a substance for pharmaceutical use from a given source, notably by using the
procedure for certification of suitability of the monographs of the European Pharmacopoeia

1f the substance contain impurities other than those mentioned in the Impurities sechofi, it has to be
verified that these impurities are detectable by the method described in the monograph, otherwise a
new method must be developed and revision of the monograph must be requested.

alle monoarafieën en andere teksten

UMITING RESIDUAL 5OLVENT LEVELS IN ACTIVE SUBSTANCES. EXCIPIENTS AND MEDICINAL
PRODUCTS

Where the limits to be applied comply with those given below, tests for residual solvents are not
generally mentioned in specific monographs since the solvents employed may vary from one
manufacturer to another and the requirements of this general chapter are applied via the general
monogragh on Substances for Pharmaceutical Use (2034)



FW: WPM CDCA
dinsdag 4 september 2018 13:30:38

Dit is wat ik heb opgeschreven. Vul gerust aan©
Zie je morgen!
Groeten,

Met vriendelijke groeten,

Senior adviseur/domeinsecretaris
Domein Curatieve Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadspiateau ii 3521 AZ 1 Utrecht
Postbus 2680 1 3500 GR 1 Utrecht

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Overal 1O.2.e

Doc. 93

Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 13:02
Aan (igj ni>
Onderwerp: FW: Afspraken uit spoedoverleg 27-8 woordvoering IGJ inzake CDCA

Hol
had mij gevraagd even kort op een rij te zetten wat we gisteren in het telefonisch overleg

over CDCA besproken hebben.
Zie hieronder.
Groeten,

27-8 ingelast spoedoverleg gehad over de woordvoeringslijn IG] n.a.v. de artikelen in Medisch
Contact (d.d. 23-8) en NRC (d.d. 25-8)

Deelnemers aan dit overleg: Ronnie, Marina, (voorzitter),
en

heeft een aangepaste reactie op het artikel in MC gemaakt en stemt deze af met CBG
en DCO/VWS. De reactie zal worden aangeboden voor de website van MC.

Later deze week zal de IG] op de eigen website een uitgebreide inhoudelijke reactie plaatsen
waarin zij ingaat op de ca. 13 punten waarin het artikel in MC feitelijk onjuist is.

IGJ zal niet reageren op het NRC-artikel.

Marina stuurt een mail naar de minister met een korte update.

A-UMC komt waarschijnlijk binnenkort met het plan van aanpak hoe ze verder willen gaan met
de magistrale bereiding van CDCA.

MSZ en FB hebben een notitie gemaakt met argumentatie waarom we als IGJ de
verontreiniging in de batches niet zelf laten testen door RIVM. De notitie wordt aan Ronnie en
Marina voorgelegd en zij zullen hierop reageren.

Het verslag van het OT van 22-8 wordt door Marina ter info aan Ronnie gestuurd.

MSZ houdt VE ndir-’1cht met andere zaken die spelen met A-UMC zoals 1

Buiten reikwijdte
verzoek
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Van: Eckenhausen, M.A.W. (Marina)
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 16:52
Aan: Bruins, Bi. (Bruno)
CC: _Dienstpostbus IGJ Parlementaire

Onderwerp: media /reactie IGJ op magistrale bereiding CDCA door AMC

Beste Bruno,

Hierbij informeer ik je over de wijze waarop de inspectie zal reageren op het artikel in Medisch Contact van 23augustus jl. over de magistrale bereiding van CDCA.

De inspectie zal vandaag een korte reactie aanbieden voor de website van Medisch Contact. Met het bericht wil deinspectie duidelijkheid geven over het waarborgen van de veiligheid van geneesmiddelen.
In haar reactie geeft de inspectie aan dat zij het Amsterdam UMC geen strobreed in de weg legt bij de magistralebereiding, maar er wel op toe te zien dat wordt voldaan aan de regelgeving rond magistraal bereiden. En dat hetgeneesmiddel voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die aan alle geneesmiddelen worden gesteld.

Uitgangspunt is onafhankelijk en onpartijdig toezicht waarbij de inspectie primair handelt vanuit het belang vangoede en veilige zorg voor de patiënt.
Verder legt de inspectie uit dat nog niet op alle vragen antwoord kan worden gegeven. Soms omdat de wet datverbiedt, of omdat het handhavingsonderzoek in deze zaak nog niet is afgerond, of omdat er Kamervragen zijngesteld.

De reactie is afgestemd met DCO en CBG. Op het NRC-artikel van 25 augustus zal IGJ niet reageren. Ik hoop jehiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Groet, Marina

dr. Marina A.W. Eckenhausen, hoofdinspecteur
managementassistente

- @igj.nl

Domein Curatieve zorg, geneesmiddelen en medische technologie
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen

M 06-
E @igj.nl

Zie en hoor het IGJ-verhaal: Gezond vertrouwen

Komt u binnenkort op bezoek bi] de IGZ? Vergeet dan niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
Deze heeft u nodig voor een ID-controle bij de bolle von het Stodskontoor. Dit is een veiligheid5mootregel von de rijksoverheid.
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Overal 1O.2.e

verslag
Betreft OT CDCA AMC
Vergaderdatum en -tijd 29 augustus 2018, 14.00 uur
Vergaderplaats SKU, Utrecht
Aanwezig

(verslag),

Afwezig

Kopie aan Marina Eckenhausen

1. Opening
- Mededelingen: het verslag n.a.v. het interne afstemniingsoverleg met IG

en HI dd. 15 augustus 2018 is gereed (in WPM vastieggen, zie verder)
- Notulen OT dd. 22 augustus 2018 vastgesteld.

2. Actueel beeld/Tijdlijn
- De tijdslijn is de afgelopen week aangevuld; houdt de regie.
- Afstemming over de volgorde van communicatiemomenten met AMC is

belangrijk. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk gebundeld naar buiten te
treden. past de tabel ‘openstaande activiteiten’ aan in de tijdslijn.
Het voornemen boete en het definitieve inspectierapport worden
tegelijkertijd gepubliceerd. Het feitelijk opleggen van de boete en de evt.
waarschuwing wordt vlak voor het publiceren besluit handhavingsverzoek
gedaan.

- maakt een korte notitie over het tijdstip van naar buiten treden
(rapporten/maatregelen) en de reden hiervoor.

3. Belangrijkste onderwerpen, oordeelsvorming, scenario
- Plan van aanpak AMC: risicobeoordeling grondstof en hoe verder met het

preparaat. Er is geen deadline, we verwachten binnenkort een reactie.
- Definitieve inspectierapport: bijna afgerond
- Handhavingsverzoek. 1 stelt een formele reactie op. In het besluit

wordt verwezen naar de rapporten. In afrondende fase.
- Eurochemicals: Conclusie na overleg FB en JZ, geen bezoek nodig.
- Vraag AMC om aanvullende data van het RIVM. FB/JZ stelt een nette

reactie op; we gaan geen aanvullende data verstrekken, wel antwoorden
geven op de vragen.

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
Domein Curatieve GZ en GMT
Medisch Specialistische Zorg

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
E 070 340 78 34
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
www. rijksoverheid. ni

Inlichtingen bij

Secretaris afdeling Medisch
Specialistische Zorg

Datum
29 augustus 2018

Aantal paginas
3

(telefonisch),
(telefonisch),
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- Kamervragen. Inmiddels liggen er twee sets, welke beiden in het geheel
worden beantwoord. De eerste set (SP) wacht nog op reactie uit België.
Tweede set (CDA) is zo goed als beantwoord.
Pm beide sets zijn gereed/akkoord.

— Vanuit België is de vraag gekomen of de grondstof van Eurochemicals ook
in België terecht is gekomen. We gaan niet op bezoek bij Eurochemicals,
dus kunnen het antwoord niet verstrekken — FB geeft dit terug aan
Belgische autoriteit.

- Verslag informatief gesprek AMC is verstuurd. Het gespreksverslag
reclametoezicht wordt separaat verstuurd. We blijven afstemmen in OT
wie op welke momenten contact heeft met AMC. Buiten reikwijdte verzoek

- Tijdens het afstemmingsoverleg 15 augustus met HI en IG hebben we
gesproken over het onderzoeken van de identiteit van de onzuiverheden.
De IGJ speelt hier geen actieve rol in. en hebben een reactie
opgesteld. Met Marina en Ronnie is de reactie gedeeld.

- Melding ACM: we doen geen melding richting ACM. Tijdens het
informatieve gesprek op 8 augustus is aangegeven bij het AMC dat zij zelf
melding kunnen doen bij ACM. Dit staat ook in het verslag. Zie ook
mailbericht van hierover.

- Overtreding geneesmiddelenwet: AMC heeft een overtreding begaan van
artikel 66 van geneesmiddelenwet. Dit betekent dat er een schriftelijke
waarschuwing zal volgen.

- Boetebesluit reclameregels. Maandag 3 september overleg
jurist en : zorgvuldig nogmaals deze besluitvorming

doorlopen.
- Eisen grondstof: en stemmen de beantwoording van

kamervraag 7 (CDA) af, met aanhaken van , en komen aan de hand
hiervan met een alinea om intern en extern te informeren.

en beschrijven de eisen waaraan de grondstof moet voldoen in
een korte tekst (alinea).

4. Acties en besluitvorming
Zie tabel

5. Proces (opschaling/afschaling): informeren HI, VWS
4 stemt af met Marina en Ronnie

6. Communicatie, overleg
- Reeds geplaatste reactie n.a.v. artikel Medisch Contact is adequaat.
- Nieuw stuk met beschrijving feitelijke onjuistheden bieden we niet aan

voor publicatie.
- Op het moment dat we meer kunnen zeggen: contact met NRC.
- In het definitieve rapport met onze bevindingen worden uitspraken gedaan

over magistraal bereiden, de overtreding van de reclameregels, het
overtreden van de geneesmiddelenwet. AMC kan hiermee naar buiten
treden.

7. Afsluiten en vaststellen actiepuntenhijst, vergaderfrequentie
- Opslaan stukken rondom het OT: afgesproken wordt om de relevante

documenten OT in WPM op te slaan. vraagt (Mt’er)
om dit te doen. De stukken ontvangt zij via de afdelingsecretaris MSZ.

Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
Domein Curatieve GZ en GMT
Medisch Specialistische Zorg

Datum
29 augustus 2018
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Openstaande actiepunten

Actie Wie Wanneer Opmerking
Tijdlijn aanvullen, opnemen Doorlopend
in WPM obv input
Input tijdlijn aanleveren bij Allen Doorlopend

Rappel Belgische autoriteit,
VWS omtrent Kamervragen
Formele reactie
hand havingsverzoek
Boeterapport versturen Producten en Tegelijk met

Mondzorg verslag
inspectie

Definitief verslag initiële Farmaceutische
inspectie versturen bedrijven
Boetebesluit reclame Overleg

jurist en
Eisen grondstof: alinea
formuleren -

Korte notitie over het
tijdstip van naar buiten
treden
(rapporten/maatregelen) en
de reden hiervoor.

Overleggen OT inplannen Wekelijks

Afgehandelde actiepunten

Actie Wie Wanneer Opmerking
Reactie op vraag België FB We gaan niet naar
of grondstof ook daar Eurochemicals dus
terecht is gekomen. gaan deze vraag

niet beantwoorden.
Verslag informatief 22-8
gesprek versturen
Reactie op vraag om in
onderzoek naar afstemming met
grondstof identiteit
onzuiverheden
Communicatieplan n.a.v.
artikel Medisch contact /
NRC

Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
Domein Curatieve GZ en GMT
Medisch Specialistische Zorg

Datum

29 augustus 2018
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Doc. 95.1tenzij anders

aangegeven
Van:

- 2
Aan: Eckenhauser, MA.W. (Marina
Cc:
Onderwerp: FW: AMC (mededinging)
Datum: maandag 27 augustus 2018 15:13:54

Ma ri na,

Dit vroeg je me vorige week. Juriste van JZ (die tot voor kort bij ACM werkte) heeft kort
geadviseerd. In de kern: exclusieve leveringsovereenkomst kan onder omstandigheden. Maar erzijn soms ook redenen om dit toch op te pakken. Wel zou het op de weg liggen van het AMC omdit dan aanhangig te maken bij ACM (een handhavingsverzoek).

L11
Groet,

Van:

Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 09:38

igj.nI>
CC: @igj.nl>
Onderwerp: AMC (mededinging)

Hi

_____

Gisteren heb ik op verzoek van jou telefonisch contact gehad met (mijn collega
bij ACM, mededingingsjurist bij JZ) over de vraag wat de mededingingsregels zijn tav exclusieve
leveringsovereenkomst en wat ACM zou kunnen betekenen voor AMC.

Hierbij mijn terugkoppeling:

- ACM is vrij terughoudend in haar optreden tegen verticale overeenkomsten (afspraken
die bv tussen de leverancier en afnemer worden gemaakt), omdat op grond van
groepsvrijstellingsverordening (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ: L: 2010:102:0001:0007: NL: PDF) een verticale overeen komst niet verboden
hoeft te zijn, indien het marktaandeel van alle betrokken partijen lager is dan 30%, tenzij
de overeenkomst bepaalde verboden restricties (de zg. ‘hardcore’ restricties) en
voorwaarden bevat.

- Het feit dat ACM terughoudend is, betekent niet dat AMC geen handhavingsverzoek kan
indienen bij ACM. Bovendien staat ‘prijzen van geneesmiddelen”
(https: //www.acm.nl/nl/organisatie/missie-en-stratenie/onze-agenda/acm-agenda
2018-2019/prijzen-van-geneesmiddelen) op de agenda van ACM. Mogelijk is dit juist
een interessante zaak voor ACM.

- Op grond van art. 101 en 102 VWEU is ACM bevoegd om deze zaak op te pakken en
anders kan ACM de zaak doorverwijzen naar de Europese Commissie.

Mocht je hierover verder met ACM willen praten, dan kun je het beste bellen.
Vandaag werk ik thuis. Mocht je vragen voor mij hebben dan kun je op mijn mobiel bellen.

Met vriendelijke groet,

Senior Adviseur Juridische Zaken IGJ
Werkdagen: ma t/m do

Afdeling Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport



Stadspiateau 1 1 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518 1 6401 DA Heerlen

T 088 120 5000
F 088 120 5001
M 06 500 0 76 82
mo.man(ioi.nl
htts ://www.icij.nI
Twitter: IGJnI

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen
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Doc 96
Overal 10.2.e, tenzij

Van: anders aangegeven
Aan: Oiertstoostbus IG] GMP-GDP
Onderwerp: WOB AMC: FW: Antwoord van Belgie over CDCA
Datum: donderdag 20 december 2018 09:19:57
Bijlagen: maneOpl.ooa

imaaeOO2.oici

Van:

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 10:30
Aan

- 1
CC:

Onderwerp: RE: Antwoord van Belgie over CDCA
Hoi en
Ik ben zelfde hele dag verder in Den Haag en niet goed bereikbaar. Volgens mij komt wel naar kantoor,

________

dus misschien goed om haar even aan te sluiten. En wellicht ook, telefonisch.
10.1 .cI Eurochemicals en zijn volgens mij dezelfde als voor AMC. Of dat ook geldt voor de grondstof

weet ik niet, maar dat weten en zonder twijfel wel.
Interessant gegeven mbt prijs, anderhalve Euro per tablet van 250mg. Dat komt bij 3 x daags gebruik neer op
ongeveer €1650 per jaar.
Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackherrv.com)

an u mttn fl1>
Datum: donderdag 30 aug. 2018 9:59 AM
Aan:. I’uitti.nl>, ‘îiigi.nl>
Onderwerp: Antwoord van Belgie over CDCA
Hallo en ,

Zie hieronder de reactie van België over de magistrale bereiding van CDCA. Wordt in België nu dezelfde leverancier
en hetzelfde lab gebruikt als waar het Amsterdam UMC de grondstof kocht en liet testen?
Misschien goed om even met elkaar te overleggen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen NL en België? Ik
ben eind van de middag in Utrecht, kan ik wel even langs komen. Of anders even telefonisch overleggen?
Met vriendelijke groet,

Van: ,:. .‘

Verzon en doneIag .3U augustus 2018 9 53
Aan:
Onderwerp: i-W: contact magistrale bereiding iii België

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: «:,t,,,:oc cd cc.’
Datum: donderitagdtt Û2UL8V35AM
A n ‘W j

____

Kop,e: management <manaL’crnentu Iaee-almos.be> cc Ipct,-plrr,osbc>. : ,:f,ccc.,t,npsbc>. . - -.
-- .-

-- .—.-.—— ——.--- -

Onderwerp: I{b UondetW8ginI.riIi6&e:ding in Beige

Geachte heer
Beste

Wij hebben de vragen die in de Nederlandse Tweede Kamer over de rnagistrale bereiding van CDCA in het
Amsterdam Universitair Medisch Centrum gesteld worden goed ontvangen.
Wat betreft de Kamervragen die op de situatie in België betrekking hebben, kunnen wij u als volgt antwoorden. Ik
dank hierbij ook mijn collega’s voor het geleverde antwoord.
Vraag 4: huidige situatie in België wat betreft de magistrale bereiding met chenodesoxycholzuur

• De grondstof chenodesoxycholzuur wordt niet geproduceerd in België.
- De grondstof is op dit ogenblik niet vereund in toepassing van het koninklijk besluit van 19 december 1997

“betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apotheker gebruikt worden”
(https://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJ K.gebruik/biizondere_producten/grondstoffen)
In toepassing van dit besluit dient de apotheker voor het uitvoeren van magistrale bereidingen gebruik te
maken van:



Doc 96

o Hetzij vergunde grondstoffen
o Hetzij niet-vergunde grondstoffen, geleverd met een analysecertificaat van een erkend laboratorium.

-Volgens recente informatie (april 2018), ingewonnen bij de drie grootste grondstoffenleveranciers van België,
wordt chenodesoxycholzuur als grondstof in België niet in de handel gebracht.

- Uit een rondvraag bij de belangrijkste Belgische universitaire ziekenhuizen, en uit de tot op heden ontvangen
informatie, blijkt dat de magistrale bereiding met chenodesoxycholzuur slechts in het Universiteitsziekenhuis
UZ Gasthuisberg te Leuven wordt bereid.

Bijkomende informatie van het UZ Gasthuisberg omtrent de magistrale bereiding:
o Het UZ Gasthuisberg behandelt een S-tal patiënten met een metabole aandoening met

chenodexoycholzuur.
o Sinds 2015 werkt het UZ Gasthuisberg met de grondstof omdat de specialiteit niet meer te verkrijgen

was op de internationale markt (zie verder).
o Het UZ koopt de grondstof aan via het bedrijf Eurochemicals dat het op zijn beurt betrekt bij —

(produceert volgens GMP).
1 o. 1 .c

o De analyse gebeurt volgens de monografie van de Europese Farmacopee (9d uitgave) door het
)GMP gecertificeerd). Deze analyse gebeurt op vraag van het UZ Gasthuisberg.

o Nadat de grondstof conform bevonden wordt, wordt ze verwerkt in een magistrale bereiding.
o Na eenheidsdosisverpakking en kwaliteitscontrole wordt de bereiding vrijgegeven voor aflevering op

medisch voorschrift aan patiënten die behandeld worden in het UZ Gasthuisberg.
Vraag 5: huidige situatie in België wat betreft de prijs en terubetaling van de bereiding met
chenodesoxycholzuur

• Chenodesoxycholzuur maakt op dit ogenblik geen deel uit van de lijst van grondstoffen die in toepassing van
het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 “tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale
bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten”
)https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/magistrale_bereidingen voorwaarden terugbetaling. pdf)
voor terugbetaling in aanmerking komen. De exacte prijs van deze grondstof is ons niet bekend. Vergoeding
van de magistrale bereiding met chenodesoxycholzuur is evenwel mogelijk via het Bijzonder Solidariteitsfonds.

Bijkomende informatie van het UZ Gasthuisberg omtrent de prijs en terugbetaling van de magistrale
bereiding:

o De prijs per capsule van 250 mg bedraagt vandaag € 1,51130 en is gebaseerd op de prijs van de
grondstof (die kan fluctueren in functie van de ‘dagprijs’ van de grondstof op de internationale markt,
kosten voor transport en administratie, kost van de analyse door een erkend labo) en op het ereloon
(conform de honoraria van het RIZIV).

o De therapie wordt niet terugbetaald door de ziekteverzekering. Voor deze patiënten wordt een
aanvraag ingediend bij het Bijzonder Solidariteitsfonds )BSF) van het RIZIV. BSF komt tussen in de
patiëntfactuur. De wijze waarop het UZ de kostprijs berekent, en het feit dat de kostprijs hierdoor van
lot tot lot kan variëren, werd besproken met en aanvaard door de mensen van het BSF.

Vraag 6: situatie in België wat betreft het geneesmiddel Xenbilox
- Het geneesmiddel Chenodeoxycholic Acid Leadiant is centraal vemund, maar wordt in België niet in de handel

gebracht.
-Xenbilox stond nooit op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Er bestaat bij de Federale

Overheidsdienst Economie ook geen toegelaten prijs voor Xenbilox / Chenodeoxycholic Acid Leadiant.
- Uit een rondvraag bij de belangrijkste Belgische universitaire ziekenhuizen, en uit de tot op heden ontvangen

informatie, blijkt dat het geneesmiddel slechts in het Universiteitsziekenhuis UZ Gasthuisberg te Leuven werd
gebruikt.
Bijkomende informatie van het UZ Gasthuisberg omtrent het geneesmiddel:

o Vâdr 2010 werden patiënten behandeld met de Belgische specialiteit Chenofalk. Nadien werd het
geneesmiddel verkregen door import van Quenobilan, Xenbilox en Chino caps. in functie van de
beschikbaarheid op de internationale markt.

o Sinds 2015 is de specialiteit niet meer verkrijgbaar op de internationale markt (omwille van schaarste
werd China caps. sinds 2015 voorbehouden voor de Japanse markt).

o De laatst gekende prijs voor Xenbilox 250 mg bedroeg € 9,1025 per capsule.
Mogelijks toekomstige situatie in België wat betreft de uitvoeringen terugbetaling van de magistrale bereiding
met chenodesoxycholzuur
De belangrijkste tekortkoming, op dit ogenblik, bij het uitvoeren van magistrale bereidingen voor patiënten met een
zeldzame ziekte is de beschikbaarheid van de betreffende grondstoffen (conform aan het K.B. van 19.12.1997).
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De mogelijkheid voor de behandeling van zeldzame aandoeningen met magistrale bereidingen, die op hun beurt door
het RIZIV zouden worden terugbetaald, wordt door het FAGG en het RIZIV onderzocht.
Hierbij worden volgende maatregelen bestudeerd die achtereenvolgens, door aanpassing van de betreffende
wetgeving, geïmplementeerd zouden worden:

1. Aanpassing van het koninklijk besluit van 19 december 1997 door toevoeging van een derde categorie
grondstoffen, aangeduid als “grondstoffen voor beperkt gebruik”.

Dit statuut zou door de Belgische Farmacopeecommissie toegekend worden, mits aan bepaalde voorwaarden
voldaan wordt, aan grondstoffen die niet op reguliere wijze voor vergunning in aanmerking komen en die
uitsluitend voor de behandeling van zeldzame aandoeningen bestemd zijn.

2. Toevoeging van bereidingsprotocollen voor de betreffende magistrale bereidingen aan het Therapeutisch
Magistraal Formularium (https://www.tmf-ftm.be/nl_NL/web/pharmacist/welcome)

3. Aanpassing van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 door toevoeging van deze derde categorie
“grondstoffen voor beperkt gebruik” aan de lijst van grondstoffen die voor terugbetaling in aanmerking

komen.
Wij zullen niet nalaten u tijdig te informeren over de verdere evolutie van de maatregelen die wij wensen te nemen
voor het ter beschikking stellen van magistrale bereidingen voor zeldzame aandoeningen.
Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om ons een seintje te gevn
Vriendelijke groeten,

Adjunct-Directeur? Directeur Adjoint

gsm

1mnsoc fed.he

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50 bus 175 1 8-1000 Brussel
Bd du Jardin Botanique 50 boîte 175 1 B-1000 Bruxelles

België/Belgique

De informatie opgenomen in dit e-mailbericht is vertrouwelijk van aard. Bent u niet de geadresseerde, gelieve dit bericht te vernietigen en de
verzender daarvan op de hoogte te brengen. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte
gevolg is van handelingen en/of bestssingen die Imede) gebaseerd zijn op dein of met dit e-mailbericht verstuurde informatie. Elke opvatting of
enig oordeel in dit e-mailbericht is de van de verzender.
Le présent e-mail contient des informacions confidentielles. Veuillez détruire ce rnessage eten aviser l’expéditeur si vous n’en êtes pas Ie
destinataire. En aucun ras nous ne sommes responsables de dommages. de quelque nature que ze soit, qui seraient ja conséquence directe ou
indirecte daccions et /aude décisions basées sur les informations contenues dans zet e-mail. Toute opinion ou )ugement exprimés dans ce
courriel ne sant imputables qu’â san auteur.

From jminvwsnl>
Sent: Tuesday 21 August 2018 12:25
To: minsoc.fed.be>;

- tminvws.nl>
Subject: RE: Contact magistrale bereiding in België
Beste

Het gaat om vragen die in de Nederlandse Tweede Kamer zijn gesteld over de magistrale bereiding van CDCA in het
Amsterdam Universitair Medisch Centrum.
De Nederlandse Tweede Kamer is ook benieuwd naar de situatie in België. De vragen heb ik bijgevoegd.
Hieronder een korte toelichting:
Op verzoek van de fabrikant van het geregistreerde geneesmiddel CDCA, Leadiant, is de Nederlandse
gezondheidsinspectie een onderzoek gestart naar de magistrale bereiding van COCA in het Amsterdam UMC.
Daarbij is een onzuiverheid aangetroffen in de grondstof, boven de norm van de Europese Farmacopee.
Daarop heeft Amsterdam UMC, op aanwijzing van de Inspectie, de magistrale bereiding van COCA stilgelegd.
Drie van de gestelde Kamervragen hebben betrekking op de situatie in België.
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Gemakshalve heb ik die hieronder voor u gekopieerd,
4

Kunt u de situatie in België schetsen? Wie maakt CDCA in België en levert deze aan de patiënten? Is het juist dat
CDCA daar ook op vergelijkbare magistrale wijze wordt bereid en verstrekt wordt aan patiënten vergelijkbaar met de
AMC-werkwijze? Wat is uw oordeel daarover?
5

Wat is de prijs van CDCA in België? Krijgen de patiënten CDCA volledig vergoed in België?
6

Is het juist dat in België door de internationale farmaceutische groep Sigma-tau, die haar naam later wijzigde in
Leadiant, CDCA onder de naam Xenbilox in 2014 werd verkocht tegen een prijs van 660 euro per 100 tabletten van
250 mg, gelijk de maandelijkse behandelkosten voor een patiënt?
Ik wil u verzoeken om ondersteuning of bemiddelinB bij de beantwoordine van de vragen 4 en 5.
Wij beschikken namelijk niet over voldoende kennis van de situatie in België om deze vragen goed te kunnen
beantwoorden.
Het antwoord op vraag 6 is denk ik bevestigend, gelet op het antwoord van de Belgische Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid op schriftelijke vragen van Olivier Chastel (lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in
België) van 16 november 2015 (DO 2015201606057, vraag nr. 554) aan de Belgische minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid http://www.dekamer.be/kvvcr/showoage.cfm?section=grvp&laneuage=nl&cfm=grvaxml.cfm?
legislat=54&dossierlD=54-8054-867-0554-2015201606057.xml
Voorzover ik kan nagaan is CDCA Leadiant in België niet in de handel. Uit het slot van het antwoord leid ik af dat het
FAGG in 2015 de mogelijk van magistrale bereiding in België is gaan verkennen.
Voor uw informatie nog het volgende:
Amsterdam UMC heeft die grondstof aangekocht in China. De werkzame stof is afkomstig van grondstoffenproducent

_________

in China.
10.1 .C De werkzame stof van de producent wordt besteld door leverancier Euro-Chemicals.

Euro-Chemicals laat de werkzame stof ompakken bij
- - -

__________________

en analyseren bij

Ik heb deze vragen ook gesteld aan uw collega s van de FAGG maar van hen
nog geen reactie gekregen.
Dank u alvast voor de moeite.
Met vriendelijke groeten,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
tel. 070

mob.06-

Vrijdag ben ik afwezig

_______________________________________

Van: lrninsoc.fed.be]
Verzonaen: dinsdag 1 augustus U1b 11:56
Aan:
CC:
Onderwerp: Rb: .ontact magistrale bereiding in België
Beste

Betreft het een vraag rond terugbetaling? Registratie? Of een ander topic?
Afhankelijk van de vraag is het een andere administratie die moet gecontacteerd worden...
Alvast groeten,

b
Adjunct-Directeur / Directeur Adjoint

gsmC-.

(minsoc.fed.be

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique

Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 175 1 B-1000 Brussel
Bd du Jardin Botanique 50 bote 175 l B-1000 Bruxelles
België/Belgique
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De informatie opgenomen in dit emailbaricht is vertrouwelijk van aard. Bent u niet de geadresseerde, gelieve dit bericht te vernietigen en de
verzender daarvan op de hoogte te brengen. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte
gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op dein of met dit &mailbericht verstuurde informatie. Elke opvatting of
enig oordeel in dit e-mailbericht is die van de verzerider.
Le préuent e-mail contient des informations confidentielles. Veuillez détruire ce message eten aviser l’expéditeur si vous n’en êtes pas le
destinataire. En aucun eau nous na sommes responsables de dommages, de quelque nature que ce soit, qui seraient le conséquence directe ou
indirecte dactions et /ou de décisions basées sur les informations contenues dans eet e-mail. Toute opinion ou jugement exprimés dans ce
courriel ne sont imputableu qu’k son auteur.

From
- (minvws ni>

Sent: Tuesday 14 August 2018 14:42
To: (Bminsoc.fed.be>
Cc:

. (tminvws.nl>
Subject: Contact magistrale bereiding in België
Beste

Hoop dat alles goed gaat. Mag ik je wellicht de volgende vraag voorleggen?
In Nederland is er nogal wat actuele discussie gaande over z.g. magistrale bereiding van geneesmiddelen. Er speelt
een casus rondom de stof CDCA. Er wordt gesuggereerd dat deze stof ook in België magistraal wordt bereid, Is er
iemand binnen jullie dienst/organisatie die daar meer vanaf weet of als contactpersoon kan dienen voor een van mijn
medewerkers hier op het ministerie?
Zo niet, weet jij bij wie ik dan moet aankloppen?
Hoor graag,
Met vriendelijke groet
Marcel van Raaij
Directeur Geneesmiddelen & Medische Technologie
Ministerie van VWS
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

FW: WPM CDCA
dinsdag 4 september 2018 13:29:40

Overal 1O.2.e, tenzij
anders aangegeven

Van:

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 09:50
Aan: Eckenhausen, M.A.W. (Marina) < (igj.nl>;

igj.nl>; Diemen-Steenvoorde, J.A.A.M. van (Ronnie)
CC 1igj ni>

________

(igj ni>
(ëigj.nl>; Igini>

Onderwerp: Communicatie CDCA

Dag Marina, Arjan en Ronnie,

(ëHgj.nl>

igj.nl>;

In het OT CDCA hebben we het gehad over het stukje media rondom Amsterdam UMC/CDCA.
Hierbij ons advies. We horen graag of jullie het hiermee eens zijn:

- Op dit moment houden we het bij de reactie die al geplaatst is op Medisch Contact. Dit is
een adequate globale reactie (zie httos://wwwmedischcontact.nl/nieuws/Iaatste
nieuws/artikel/magistrale-bereidina-cdca-in-de-kiem-oesmoord htm)

Kernboodschap hierbij: Er zitten onzuiverheden in de grondstof die schadelijk zouden kunnen
zijn voor de patiënten. De grondstof voldoet niet aan de wettelijke eisen die aan grondstoffen
gesteld worden en dit geeft een risico. Daarom is het onverantwoord dat patiënten dit middel
langer slikken en is het teruggehaald.
- Het definitieve inspectierapport met onze bevindingen gaat op korte termijn naar het AMC.
In dit inspectierapport worden uitspraken gedaan over magistraal bereiden, de overtreding van
de reclarneregels, het overtreden van de geneesmiddelenwet (grondstof gebruikt voor bereiding
voldoet niet aan kwaliteitseisen).

Bovenstaande zal elk OT besproken worden en bekeken vanuit de huidige situatie.

11.1

11.1

Vriendelijke groet
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lOveral 1O.2.e

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

AANGETEKEND
Ziekenhuis Universitair MecBsch Centrum (UMC)
locatie Academisch Medisch Centrum (AMC)
T.a.v. Raad van bestuur,
Postbus 22660,
1100 DDAMSTERDAM

cc per mail: amc.nl

Datum 30 augustus 2018
Betreft Definitief gespreksverslag van 12 juni 2018

Geachte Raad van bestuur,

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna: de inspectie) zietnamens de overheid toe op de naleving van wet- en regelgeving omtrent reclamevoor geneesmiddelen, opgenomen in hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet(Gnw) en de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet 2018.

Naar aanleiding van een melding over de magistrale bereiding van CDCA en depublieke berichtgeving daarover, heeft de inspectie op 12 juni 2018 een
inspectiebezoek gebracht aan het AMC in Amsterdam. Bij het gesprek over depublieke berichtgeving waren aanwezig ).

), mijn collegak en ondergetekende (beiden senior
inspecteurs).

Op 26 juni 2018 heb ik u het conceptverslag toegestuurd zodat u kon reageren opfeitelijke onjuistheden. Op 9 juli 2018 heeft u uw opmerkingen op het verslagkenbaar gemaakt. Uw opmerkingen heb ik verwerkt en hierbij stuur ik u hetdefinitieve gespreksverslag toe.

Met vriendelijke groet,

L
—iiTr inspecte€f’r Gezondheidszorg en Jeugd

Stadspiateau 1
3521 AZ Utrecht
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
T 088 120 50 00
F 088 120 50 01
www.Igz.nI

Inlichtingen bij

dienstpostbusRT@igj.nl

Ons kenmerk
2018-
2165762/2011893,

Bijlagen

Pagina 1 van 1
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Stadspisteau 1
3521 AZ Utrecht
Postbus 2518
6401 DA HerIen
T 088 120 5000
wwwigj.nI

Inlichtingen bij

dienstpostbusRT@igj.nl

Datum

\ie rs 1 ag 30 augustus 2018

Omschrijving Gespreksvers?ag Inspectie AMC - reclame deel
Vergaderdstum 12 juni 2018
Vergaderplaats AMC, Meibergdreef 9, Amsterdam
Aanwezig AMC

____

, Hoofd, afd interne en
externe communicatie; f J]
Inwendige geneeskunde.

____________________

IG] 0.:

beiden senior inspecteur.

Aanleiding
In het kader van haar toezichthoudende taak heeft de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd in oprichting (hierna: de Inspectie) op 12 juni 2018 een aangekondigd
bezoek gebracht aan het ziekenhuis Universitair Medisch Centrum (UMC)
Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam (hierna: AMC). Aanleiding
voor het inspectiebezoek was een verzoek tot handhavend optreden vanwege de
bereiding van en het reclame maken voor het ongeregistreerde geneesmiddel
chenodeoxycholic acid (CDCA) capsules door het AMC.
Een deel van het inspectie onderzoek betrof de bereiding en dit zal in een separaat
verslag worden toegezonden. Onderstaand verslag betreft het gesprek over de
publiciteit in diverse media over het eigen bereide geneesmiddel van het AMC.

Publiciteit rondom eigen bereide geneesmiddel van AMC
Het hoofd van de afdeling communicatie van het AMC, —, gaf
aan dat hij was benaderd door journalisten van de krant NRC en door de NOS. De
journalisten wilden publiceren over de eigen bereiding van het geneesmiddel
CDCA door het AMC. Deze zaak had hun aandacht omdat NRC en NOS regelmatig
publiceerden over dure geneesmiddelen. De journalist van NRC was goed op de
hoogte van het feit dat het AMC dit middel magistraal zou gaan bereiden en dat hij
met deze casus al maandenlang bezig was. Hij gaf aan dat hij zou publiceren, ook
zonder medewerking van het AMC. vroeg een aantal
dagen uitstel, zodat men eerst de behandelend in andere ziekenhuizen artsen en
via hen de patiënten met de stofwisselingsziekte cerebrotendineuze xanthomatose
(XTC) kon informeren. J1fl informeerde telefonisch haar eigen patiënten en
de behandelend artsen in andere ziekenhuizen. De andere artsen informeerden op
hun beurt hun patiënten. Bij de patiënten heerste al onrust, omdat
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zorgverzekeraars al enige tijd daarvoor schriftelijk hadden aangekondigd het dure
geneesmiddel CDCA van de firma Leadiant per 1 april 2018 niet meer te
vergoeden.
Het AMC besloot mee te werken aan het verzoek van NRC en NOS, zodat er
gecontroleerde informatie naar buiten zou komen, aldus j[

__

Zowel NRC als NOS interviewden de bij het AMC werkzame apotheker i
en Internist ‘. . Op 5 april 2018 werd het nieuwsitem gepubliceerd in de
digitale NRC krant, het NOS journaal en op de website van het AMC,

Web-bericht AMC “AMC maakt medicijn voor zeldzame stafwisselingsziekte” d. d. 5
april 2018:
Het AMC besloot om op hun eigen website (jji:j1) op de pagina nieuws en
verhalen/actueel een bericht te plaatsen, vanwege informatievoorziening naar
patiënten en de maatschappelijk relevantie. Ook zonder de media aandacht zou
het AMC een bericht op hun website hebben geplaatst, aldus de -

Enkele journalisten, die zich al hadden gemeld, stuurde hij het bericht toe.
Andere journalisten verwees hij naar het website bericht.

verklaarde dat het AMC het bericht heeft geschreven en
dat daar geen andere partijen bij betrokken waren. Pharmagister is een stichting
van AMC en CbusineZ (CbusineZ is een dochter van zorgverzekering CZ), kreeg
het AMC bericht wel van te voren toegestuurd, maar leverde geen input. De
zorgverzekeraar VGZ was op de hoogte, maar was niet inhoudelijk betrokken.

verklaarde dat er geen persbijeenkomst, geen
communicatieplan of notulen van vergaderingen over publieke berichtgeving over
dit onderwerp zijn.

Citaten uit het NRC bericht “Het ziekenhuis durft nu de strijd aan met de
farmaceut” d.d. 5 april 2018:

vertelde dat het AMC de gelegenheid had om in het artikel
van de NRC feitelijke onjuistheden aan te geven en in eigen citaten iets te
wijzigen. Mevrouw leest enkele citaten uit het NRC bericht:
> Kemper: ,,Als we de goede grondstof hebben, kunnen we dit vrij makkelijk

doen.”
Kemper: ‘Wet is even betrouwbaar als het middel dat nu op de markt is.”

> “Het AMC en Pharmagister moesten daarom een slimme route bedenken. Een
apotheker mag wettelijk wel voor zijn eigen patiënten een geneesmiddel
maken. Het AI’IC heeft zelf maar twee patiënten. Terwijl bijvoorbeeld het
Canisius- Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen tientallen mensen in behandeling
heeft. Maar, zegt Hollak met een lachje: ,,Iedereen mag zich met een recept
van de arts melden en patiënt worden bij onze apotheek.”

Zowel mevrouw Hollak als mevrouw Kemper (later diezelfde dag) bevestigden de
citaten. Maar plaatsten de kanttekening dat de citaten In hun context moeten
worden gelezen en dat nuances door de journalist werden weggelaten.

Reclame voor ongeregistreerd geneesmiddel (art. 84 lid 1 Geneesmiddelen wet)
Mevrouw legde uit dat het product van het AMC een ongeregistreerd
geneesmiddel is en dat voor ongeregistreerde geneesmiddelen geen reclame mag
worden gemaakt.

Mevrouw gaf aan dat in het AMC website bericht de stofwisselingsziekte
CTX en het geneesmiddel CDCA van Leadiant en van het AMC werden vermeld.
Tevens las ze een stukje uit het AMC web-bericht:
“De patiënten kregen het middel nog een tijdje vergoed, ondanks de hoge prijs, in
afwachting van een oplossing. Die is er nu, met het door het AMC bereide
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vergelijkbare middel, dat patiënten vanafnu bij de apotheek van het AMC kunnen
bestellen.”
Dit valt onder de definitie van reclame vanwege de beïnvloeding van het afleveren
van het geneesmiddel. Reclame voor een ongeregistreerd product mag niet, zowel
niet naar beroepsbeoefenaren als naar publiek. Daarom is dit een overtreding van
artikel 84 lid 1 Gnw.
Mevrouw P• gaf de cautie en gaf daarmee aan dat ze niet meer hoefden te
zeggen over de vermeende overtreding, Ze vroeg of het AMC een verklaring wilde
afleggen.

gaf aan het absoluut niet eens te zijn dat het AMC reclame
zou hebben gemaakt. Hij vond het een verantwoording aan patiënten,
behandela ren en de maatschappij. Het gaat AMC niet om de lagere kosten van het
product, die hoeft het AMC niet te betalen. vult aan dat de
primaire insteek van het AMC was, dat het medicijn voor patiënten beschikbaar
bleef. Een medicijn dat bijna 2 ton per jaar kostte was onbetaalbaar voor
patiënten, waardoor het geregistreerde product niet beschikbaar was.

Mevrouw sloot de inspectie op dit reclame onderdeel af met de afspraak
dat het gespreksverslag aan zal worden toegestuurd met een
template voor een schriftelijke verklaring zal overleggen
met de juristen en zal een schriftelijke verklaring sturen.

Mevrouw legde het vervolg van de procedure uit.
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Doc. 99
Overal 1O.2.e

Van:

Aan:
Onderwerp: FW: WPM CDCA
Datum: dinsdag 4 september 2018 13:30:02

Van:

Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 14:26

Aan: igj.nl>;

18L0i>

____

1 (D gj nI> — - igijil>
< .— LgJ_D_[> 1 (igj nI>

igjni> 1igjnl>,
— (igjnl> iani>

fll>

CC: jgjjjj>

Onderwerp: procedure handhavingsverzoek

Dag,

Ik kreeg woensdag het verzoek om aan te geven welke stukken verzonden gaan worden in deze
procedure handhavingsverzoek. Het is gezien de hoeveelheid documenten die verzonden gaan
worden niet mogelijk om dat op één moment te doen. Er moet ook soms een termijn gegeven
worden voor een reactie.

Hierbij:

- We hebben besproken dat het handig is om het definitieve rapport van het bezoek
aan de ziekenhuisapotheek (met daarin verwerkt hun reactie op verzoek om correctie
feitelijke onjuistheden en met daarin opgenomen de conclusie dat er geen sprake is van
overtreding van artikel 18 en 40 Gnw omdat voldaan werd aan uitzondering van de
magistrale bereiding) gezamenlijk te verzenden met het voornemen tot het opleggen
van een bestuurlijke boete (verzonden door B0B) met daarbij als bijlage gevoegd het
boeterapport reclame. Het rapport en het boeterapport worden afgerond en worden
bekeken door JZ. In het voornemen wordt een termijn gegeven voor het indienen van
een zienswijze.

- De schriftelijke waarschuwing artikel 66 lid 1 kan ook tegelijk verzonden worden met
het definitieve rapport en het voornemen. Hiertegen kunnen geen rechtsmiddelen
aangewend worden.

- Daarna volgt een zienswijze van het ziekenhuis op het voornemen tot het opleggen
van een boete. Die zienswijze ontvangen we bij voorkeur schriftelijk, maar niet valt uit
te sluiten dat ze een mondelinge zienswijze willen geven.

- Daarna volgt een boetebeschikking waarin de boete opgelegd wordt. Die beschikking
wordt geschreven door JZ en ondertekend door de IG.

- Daarna volgt een voornemen tot het besluit op het handhavingsverzoek. Dat
voornemen wordt geschreven door JZ. In het voornemen wordt een termijn gegeven
voor het indienen van een zienswijze.

- Daarna volgt een zienswijze van de verzoeker om handhaving.
- Daarna volgt een besluit op het verzoek om handhaving. Dat besluit wordt

geschreven door JZ.

Groet
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Overal 1O.2.e

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: WPM CDCA
Datum: dinsdag 4september2018 14:30:17
Bijlagen: imaoefjo3.aif

imaoe0o4,oif
imaeeo05aif
imagepo6,aif
inraoep02.pnp
maoeOOl.Dna

Van:

Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 15:49
Aan amc uva ni>
CC: igai>*

1amc uva ni> vumc ni) < umc fl1> _Dienstpostbus IGJ (3MP GDP
<gmpedoi3Lieinl>
Onderwerp: RE: Ruwe data DLC analyses RIVM

Geachte mevrouw
De analyseverslagen ‘h het RIVM heeft u van ons ontvangen. Daarnaast is later ook nog de ruwe data verstrekt. De
analyse rapporten geven voldoende gegevens over de wijze waarop het RIVM het onderzoek verricht heeft. Het RIVM
heeft de DLC analyses conform Ph. Eur. uitgevoerd. Er is op dit moment geen reden om te twijfelen aan de juistheid van
de resultaten van het onderzoek van het RIVM. Indien er bij u toch twijfels zijn over de juistheid van de DLC analyses
dan kunt u een contra-analyse bij een ander (OMCL) laboratorium aanvragen.

Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IG]

Afdeling Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen

T telefoon 088 120 5000
omoodo5ioi.nl
httos :J/www. ioi . fl1
Twitter: IG.1n1

Bekijk het verhaal van IG]: Gezond vertrouwen

Van amc Liva nl>

Verzonden: donderdag 16 augustus 2018 15:27
Aan:

CC:
. igj.nî>;

_________

amcuvanl>

yumc nI) < vumc nl>
Onderwerp: RE: Ruwe data DLC analyses RIVM

Geachte mevrouw

Dubbel met doc. 84
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FW: [Tijdlijn in WPM OT, deze mail ook in VGR inspecctiebezoek] RE: Agenda OT CDCA 3-9
dinsdag 4 september 2018 13:29:51

igj.nl>; igj.nI>;

1 < 1@igj nI> igj nI>
igj nI>, @lgj nI>

( L igj ni> @lgj ni>
@lgj ni> igj nI>

igj.nl>

CC Igjnl1’

Onderwerp: [Tijdlijn in WPM OT, deze mail ook in VGR inspecctiebezoek]
9

Beste allen,
Hieronder ons uitleg over waarom batch 2 nog niet gebruikt kan worden. Ter bespreking in het
OT.

Omdat de grondstof CDCA van de chinese producent niet in gebruik is in EU geregistreerde
geneesmiddelen, noch in het bezit is van een CEP is niet vastgesteld dat de analyses in de
CDCA monografie geschikt zijn om de kwaliteit van deze grondstof volledig te kunnen testen.
Indien er in het syntheseproces van de chinese producent andere onzuiverheden ontstaan,
worden deze met de huidige bepalingsmethode niet gezien. Dit moet eerst uitgesloten worden
voordat deze bepalingsmethode gebruikt kan worden. Er zijn aanwijzingen dat de monografie
van de EP niet geschikt is, omdat de Chinese fabrikant heeft getest op Barium, een test die in
de Europese monografie niet is opgenomen.
Een tweede probleem is dat de bepalingen op de CDCA grondstof op verschillende zijn
tijdstippen uitgevoerd. Het AMC heeft geen stabiliteitsdata van het product en weet dus niet of
de onzuiverheden toenemen tijdens bewaring en of er andere onzuiverheden ontstaan. Dit moet
eerst uitgesloten worden.

Voordat productie van de CDCA capsules opnieuw opgestart kan worden moet het onderzoek
naar de gevonden onbekende onzuiverheden en de kwaliteitstesten die niet zijn beoordeeld en
getest zijn door het AMC uitgevoerd zijn.
Hierbij moeten de volgende zaken beoordeeld zijn:
• dat de onbekende onzuiverheden bestaan uit de onzuiverheden die beschreven staan in de

COCA monografie,

• tijdens de synthese van het Chinese grondstof geen andere onzuiverheden ontstaan,
• stabiliteitsdata aantoont dat er ook geen andere onzuiverheden kunnen ontstaan en geen

toename in de onzuiverheden ontstaan bij bewaring
Dan kan de bepalingsmethode in de CDCA monografie gebruikt worden om grondstof van deze
Chinese leverancier te testen.

• Beoordelen of de grondstof voldoet aan de monografie Ph.Eur: Substances of
pharmaceutical use 01/2018:2034

Deze kwaliteitseisen zijn niet beoordeeld en getest door het AMC, er zijn ook geen gegevens dat
dit door de grondstofproducent is beoordeeld en getest.

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Aan:

Van:

Verzonden: maandag 3 september 2018 11:37

igj.nl>; @igj.nl>;

igj . n 1>

RE: Agenda OT CDCA 3-

Met vriendelijke groet,
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Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IGJ

Afdeling Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518 6401 DA 1 Heerlen

T telefoon 088 120 5000
gmDgdpioLnl

htts : /lwww. lol. nl
Twitter: IGJnl

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen

Van:

Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 17:45
Aan: IgjnJ>; (igj.nl>;

;IgjnI>; jgj.jjj>;

— 1@)igi.nl>; igj.,nI>;
—

igLal> (gnI>
:aigj.nI>;

(öigj.nl>;
1. igj.J1j>;

Bijgevoegd update van tijdslijnen.

Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IGJ

Afdeling Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 1 3521 AZ t Utrecht
Postbus 2518 6401 DA 1 Heerlen

T telefoon 088 120 5000
gmoodoioi.nl
https : //www. ioj . nI
Twitter: IGJnl

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen

Van:

Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 16:23
Aan: cWii.nI>;

aI>
cc
Onderwerp: RE: Agenda OT CDCA 3-9
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Onderwerp: Agenda OT CDCA 3-9

Beste allen,

Bijgaand de agenda van het aankomend OT CDCA op maandag 3 september. Daarnaast
bijgevoegd het verslag van het afgelopen OT op woensdag 29 augustus.
@ zou jij voor het OT van maandag een update kunnen sturen van de tijdlijn?

Graag hoort van jullie wie er ingebeld wil worden voor het overleg, voor zover
nog niet aan haar doorgegeven.

Goed weekend alvast en tot maandag.

Met vriendelijke groet,

Secretaris IGJ

Afdeling Medisch Specialistische Zorg
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht
Postadres: Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen
M 06-

https: //www. igj . nI
Twitter: ©IGJnl

CC:

IgLni>;
(igj.nI>;

jl>

- -

- igj nI>

igj.nI>;

nI>
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
Domein Curatieve GZ en GMT
Medisch Specialistische Zorg

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Overal 1O.2.e T 0703407911
F 070 340 78 34

____________________________

Postbus 2518
6401 DA Heerlen
www. rijksoverheid. nI

\ie rs 1 ag Inlichtingen bij

Secretaris afdeling Medisch
Specialistische Zorg

DatumBetreft OT CDCA AMC 3 september 2018
Vergaderdatum en -tbd 3 september 2018, 15.30 uur Aantal pagina’s
Vergaderplaats SKU, Utrecht
Aanwezig

(telefonisch),

Afwezig

Kopie aan

1. Opening
- Notulen OT dd. 29 augustus 2018 vastgesteld.

2. Actueel beeld/Tijdlijn
- heeft een overzicht gestuurd van welke stukken verzonden gaan

worden in de procedure handhavingsverzoek. Afgesproken wordt deze lijn
c.q. volgorde aan te houden met uitzondering van de schriftelijke
waarschuwing artikel 66 lid 1. Dit zal plaatsvinden tegelijk met de
boetebeschikking. past het overzicht hierop aan.

- Daarbij zal het voornemen besluit handhavingsverzoek schriftelijk uitgaan.
Met betrekking tot de zienswijze geldt een termijn van twee weken (eind
september). Daarna dient binnen een maand het besluit
handhavingsverzoek gereed te zijn. De termijnen zal toevoegen
aan het overzicht.

3. Belangrijkste onderwerpen, oordeelsvorming, scenario
- Kamervragen. Deze zijn beantwoord en akkoord. De mondelinge vraag

gaat niet door.
- Status handhavingsverzoek. Het onderzoek is afgerond, nu bezig met het

afronden van het rapport. Het besluit handhavingsverzoek is in concept
gereed. leest graag mee op het punt medepleger overtreden
reclame regels.

- Contact Amsterdam UMC/bereiding en eisen aan de grondstof. heeft
een interne mail gestuurd over de eisen die gelden tav de grondstof
(specifiek gaat de mail over batch 2). Er ontstaat een gesprek over de
grondstofeisen. Duidelijk is welke wettelijke regels gelden. Goed is om in
een woordvoeringslijn te beschrijven waaraan de grondstof moet voldoen
en een toetsingskader op te stellen voor wat betreft eisen aan de

(verslag),

Pagina 1 van 3



Doc. 102

grondstof. Vervolgens is besproken dat we het AMC een gesprek
aanbieden (informatief). zal daartoe contact opnemen.

- Vanuit België is de vraag gekomen of de grondstof van Eurochemicals ook
in België terecht is gekomen. Nu blijkt dat de grondstofleverancier een
andere is dan in Nederland, en daarmee niet bekend of dan ook dezelfde
grondstof in België terecht is gekomen. en stemmen af hoe op
de vraag vanuit België te reageren.

- Bespreking over het WOB verzoek van DSW wordt volgend OT besproken.
- Afstemming over de boete reclametoezicht volgt na het OT.

4. Acties en besluitvorming
Zie tabel

5. Proces (opschaling/afschaling): informeren HI, VWS
informeert . In de vakantiewaarneming van wordt

afgestemd met
leest mee met het definitieve rapport. en krijgen

voorafgaand hieraan het rapport.

6. Communicatie
wil ten behoeve van de woordvoering het rapport lezen.

Communicatieplan is akkoord.

Openstaande actiepunten

Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
Domein Curatieve GZ en GMT
Medisch Specialistische Zorg

Actie Wie Wanneer Opmerking
Tijdlijn aanvullen, opnemen Doorlopend
in WPM obv input
Input tijdlijn aanleveren bij Allen Doorlopend

Afstemmen hoe op de vraag
vanuit België te reageren
mbt grondstof.

Formele reactie
hand havingsverzoek
Voornemen Boete versturen Producten en Tegelijk met

Mondzorg verslag
inspectie

Definitief verslag initiële Farmaceutische
inspectie versturen bedrijven
Eisen grondstof: alinea en
formuleren -

Overleggen OT inplannen - Wekelijks
Korte notitie ter bijwerking
over het tijdstip van naar
buiten treden
(rapporten/maatregelen) en
de reden hiervoor.

Afgehandelde actiepunten
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Actie Wie Wanneer Opmerking
Reactie op vraag België FB We gaan niet naar
of grondstof ook daar Eurochemicals dus
terecht is gekomen. gaan deze vraag

niet beantwoorden.
Verslag informatief 22-8
gesprek versturen
Reactie op vraag om en in
onderzoek naar afstemming met
grondstof identiteit
onzuiverheden
Communicatieplan n.a.v. —— en
artikel Medisch contact / -

NRC
Rappel Belgische
autoriteit, VWS omtrent
Kamervragen
Boetebesluit reclame Overleg

jurist en

Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
Domein Curatieve GZ en GMT
Medisch Specialistische Zorg
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tenzij anders
Van: aangegeven
Aan: t@amc.uva.nl
Cc: Dienstoostbus IG] GMPGDP: J vumc.nfl
Onderwerp: RE: analysecertificaten CDCA meegenomen tijdens inspectie AMC 12juni 2018
Datum: maandag 3 september 2018 17:36:34
Prioriteit: Hoog

Geachte
Onderstaande vraag staat nog open bij ons. Kunt u bevestigen dat het analysecertificaat, dat
niet ondertekend is, afkomstig is van de werkzame stof producent? Dat de grondstofproducent

10.1 .C van CDCA in China is?
Daarnaast ook nog antwoord op de vraag waarom het certificaat niet ondertekend is.
Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IGJ

Afdeling Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadspiateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht
Postbus 2518 t 6401 DA t Heerlen

T telefoon 088 120 5000
gmpadp@ioi.nl
https : Ilwww.ioi.ril
Twitter: @IGJnI

Bekijk het verhaal van IG): Gezond vertrouwen

Van:

Verzonden: maandag 16 juli 2018 17:09

Aan: @amc.uva.nl

CC: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP;

Onderwerp: analysecertificaten CDCA meegenomen tijdens inspectie AMC 12 juni 2018
Urgentie: Hoog
Geachte
Tijdens het inspectiebezoek zijn van de grondstof CDCA kopieën van het analysecertificaat
meegenomen. Op een van de formulieren staat een kop van , en dit is getekend 10.1 .C
door een QP. Bij het tweede formulier niet is vermeld door wie het is opgesteld en ontbreekt
een formele ondertekening. Graag zou ik deze informatie nog op korte termijn ontvangen.
Kunt u aangeven door wie het tweede formulier is opgesteld, hoe het in jullie bezit is gekomen,
en waarom de documenten niet zijn getekend?
Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur 1G31

Afdeling Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadspiateau 1 1 3521 AZ t Utrecht
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen

T telefoon 088 120 5000
qmoodoigi.nl
httos: Ilwww.ioi nl
Twitter: IGJnl

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen



CERT1F1ALYSIS

Product Name: (S Cheoxycho1ie acid

CAS No.: 474-9 JI‘%tity 50.28kg

Rep Date Aug.O8.20/’ -tchNO. 170801

MFG. Date Aug.01.2017 Expiry Date Jul.31.2022

Item Specification Resuits

white or light yellow crystalline
White crystalline powder,Character powder, shghtly bitter,offensive

slightly bitter, offensive smeilsmeil

Specificopticalrotation +110
.. +13° +11°

Identification

(1) Positive reaction Positive reaction

(2) Positive reaction Positive reaction

Acidity No more than 0.5m1 0.20m1

Chioride 0.0i6% Complies

Barium salt Comply with the standard Complies

Loss on drying May not exceed 2.0% 0.66%

Ignited residue May not exceed 0.2% 0.16%

Related substance Comply with the standard Complies

According to dry goods, no less
Assaying 99.7%

than 98%

Conelusion The resuits eonforms with CP95 standard.

Analyst:________

Doc. 104

Checker: Q.C.Director:
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anders weergegeven Doc. 105

CC Dienstopstbus IGJ GMP-GDP
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules
Datum: woensdag 5 september 2018 13:24:24
Bijlagen: imapeOOliocj

imapepp2ioo
image003.joci
imacie004.ioo
impoe005.iop
imppeop6.iop
imageo07.ioo
impoea08iop

Beste Heer,
Wij danken u ten zeerste voor deze informatie.
Zoals gebruikelijk wordt dergelijke informatie met het gepaste confidentialiteitsniveau
gehanteerd..
Met voorname hoogachting,

Inspecteur GMP

ndustrySUag be
DO Inspecticn/ Dvision Industrie / Cellule Védicarnents OMP
DO inspectie / AfdeIng industrie / Cel Geneesmiddelen GMP
GD inspektion / Abteilung industie / Style Arzneimittel DM1
DO inspection / industry Division / Medicines GMP Entity
agence fédérale des médicaments et des produits de santé
federaai agentuchap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
föderale agentur fOr araneimittel end gesundheitsprodukte
federal agency for medicines and health producis
Piace Victor Hortupiein 40/40
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUS5ELS
T + 32 2 528 40 00

Rat FAGD op Faceboek, Titter en Lnkedv r— —---—-i-—-----
L’AFMPS uur Faeboa Twtter et Linkeciin

[j

Van: [mailto: igj.nlj
Verzonden: woensdag 5 september 2018 14:19
Aan:

CC:
; _Dienstpostbus

IGJ GMP-GDP
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules
Geachte

Van de Belgische overheid hebben we recent informatie verkregen dat de CDCA capsules in Belgie magistraal bereid
worden in het Universiteitsziekenhuis UZ Gasthuisberg te Leuven. De grondstof hiervoor wordt ingekocht via het bedrijf
Eurochemicals dat het afneemt van 110 1 c
In Nederland worden de CDCA capsules door het Universitair Medisch Centrum Amsterdam locatie AMC bereid waarbij
de grondstof ook wordt ingekocht via het bedrijf Eurochemicals. De naam van de grondstofleverancier, die we van het

___________

ziekenhuis hebben gekregen, is echter anders. De grondstof wordt afgenomen van China. 1 0.1 .C
Omdat niet uitgesloten kan worden dat de betreffende grondstof ook is gebruikt in de Belgische bereidingen voeg ik de
analytische resultaten toe van de monsters die onze OMCL laboratorium (RIvM) heeft uitgevoerd. Op grond van deze
resultaten is de productie van de CDCA capsules gestopt.
Het gaat om de CDCA grondstof batch 17081 hieris is bij de test “related substances” het limiet van de onbekende
onzuiverheden overschreden. Daarnaast was de grondstof niet beoordeeld conform de algemene monografie
“Substances for pharmaceutical use”.

A.u.b. deze informatie inclusief de documentatie vertrouwelijk te behandelen en niet verder te
verspreiden.
Hopend hiermee u voldoende geinformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
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Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IGJ

Afdeling Farmaceutische Bedrijven

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadspiateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht
Postbus 2518 6401 DA Heerlen

T telefoon 088 120 5000

httos:Hwwwigi.nl

Twitter: jjjjj

Bekijk het verhaal van lGi: Gezond vertrouwen

Van: fagg-afmps.he>
Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 11:57
Aan igj ni>
CC:

- @fagg-afmps.be>; industry <industryfagg-afmps.be>;
fagg-afmps.be>; fagg

afmps be> fagg afmps be> iguji>
cElfaeg-afmps.be>

Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules

Ik dank u voor deze mededeling,
Dank u voor de medewerking.
Met vriendelijke groeten

Inspecteur GMP
StfaSSbe

ndustrySfagebe

00 Inspection/ Division Industrie / Ceilsie Médicaments GMP
00 Inspectie / Afdeling Ir,destrie / Cel Geneesmiddelen GMP
GO ir.spektion / Abseilung Industie / Steile Arzneimittel GMP
OG inspectiori / Industry Oivision / Medicines GMP Erit,ty
agence fédéraie des rnédicaments eE des produits de santé
federaai agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
föderaie agentur für arzneimittei und gesundheitsprodukte
federal agency for mediclises and healtfl producta
Place Victor Hortaplein 40 / 40
1060 BRUKELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS
T + 32 2 528 40 00

Het FAGG op Facebcok Tv,Oter +0 Leledi:’
-

AFMPd uur Facebook, Twitter etl,nkedin

Van: [mailto: - - igj.nl]
Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 11:52
Aan:

- cGfagg-afmps.be>
CC Efagg afmps be> industry <industry@fagg afmps be>

fagg afmps be> fagg
afmps be> fagg afmps be>
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of COCA capsules
Geachte heer

Dat is ons niet bekend. Zodra we echter aanwijzingen hebben dat dit wel het geval is, informeren we jullie uiteraard.
Groet,
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MSc

Adviseur inspecteur Generval/teamcoördinator Bestuursondersteuning 1GJ
Afdeling Bestuursondersteuning en Beleidsregie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Ministerie ven Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stadsplateau 1 3521 AZ 1 Utrecht

Postbus 2518 5401 DA 1 Heerlen

M 06-

Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 08:50
Aan: fagg-afmps.he>
CC

___________

fagg afmps be> industry <industrvfaeg afmps be>
(fagg-afmps.be>

Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules
Geachte

Dank voor uw mail.

De CDCA grondstof die door het AMC is gebruikt komt van een Chinese leverancier die niet is gebruikt in het
geregistreerd product van Leadiant. Of de grondstof is gebruikt in ‘apotheek” bereidingen in België weten we niet.
Groet,

MSc

Van: fagg-afmps.be>
Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 09:19
Aan ligj nl>
CC: ‘ ‘— lfagg-afmps.he>; industry <industryfagg-afmps.be>;

1 Ifagg-afmps be> —— (afagg
afmps.be>; .. fieg-afmps.be>
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules
Beste Heer

___________

Dank je voor deze informatie Euro Chemicals en zijn 110 1 C

Nederlandse bedrijven.
We hadden al begrepen uit eerdere berichtgeving dat de grondstof van China afkomstig was.
Kunt u ons echter meedelen en bevestigen dat er door deze twee bovenvermelde Nederlandse
bedrijven van deze grondstof en in het bijzonder tevens ook het betrokken lot géén
bevoorrading van de Belgische markt heeft plaatsgevonden.
Met vriendelijke groeten

Inspecteur GMP
cc

in dsstry( leeg. be
DO inspecsion/ Division Indussrie / cdlvie Médicaments GMP
DO inspectie /Afdehrig industrie / cel Geneesm,ddeien GMP
GO inspektion / Abteiiung industie / Steile Arzneimittei GMP
DG inspectiori / industry Division / Medicines GMP Entity
agence lédérale des médicements et des produits de santé
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
iöderale agentur für araneimittel und gesundheitsprodukte
federal ageiscy for medicines and health produets
Piece ‘j,ctor Hortapleir, 40 / 40
1060 BRUXELLES- BRUSSEL - BRUSSEL- BRUSSELS
T + 32 2 528 40 00

Het FAGG OP Fecehok, Tw,tru en Linkedin
L’0MPS ss Facebook Twitter et L,nkedin Øj jØj [Ø

_______________

igj.nl]
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Adviseur Inspecteur Generaal/teamcoôrdinator Bestuursondersteuning IGJ
Afdeling Bestuursondersteuning en Beleidsregie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 3521 AZ 1 Utrecht

Postbus 2518 1 5401 DA 1 Heerlen

MDE

nl

Van: fagg-afmps.be>
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2018 15:12
Aan: :@igj.nl>
CC fagg afmps be> industry <lndustrvfagR afmps be>

fagg afmps be>
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules
Urgentie: Hoog
Geachte’
Toch nog enige bezorgdheid omtrent de vermelding rond de onzuiverheid die aanwezig zou zijn
in de gebruikte CDCA grondstof. Euro-Chemicals en zijn
Nederlandse bedrijven
Kunt u ons meedelen en bevestigen dat er van deze grondstof en in het bijzonder tevens ook het
betrokken lot géén bevoorrading van de Belgische markt heeft plaatsgevonden.
Met voorname hoogachting,

Inspecteur GMP

indsstry5faegbe
OG lnspectisn/ Division Industrie / Ceilule Médicaments GMP
OG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP
GO Inspektion / Abteilung lndsst,n / Steile Arzneimittei GMP
OG Inspection / Industry Oivsion / Medicines GMP Entity
agence iédérale des médicaments et des produits de santé
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
féderale agentur für arzneimittel und gesundheltsprodukte
federal agency for medicines and health products
Piece Victor Hortapien 40 / 40
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL- BRUSSELS
T ‘- 32 2 52B 4000

Het FAGG sp Facebook, Twitter en Linedin
ur Pa ebo’1 T try i edi

Lj LJ

Van ‘[mailto igj nh
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2018 14:03
Aan: Jfagg-afmps.be>
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules
Geachte

Dank voor uw respons. Ik zal een en ander doorgeleiden aan en u kunt de reactie van het FAGG
rechtstreeks aan hem doen toekomen.
Met vriendelijke groet,

Adviseur Inspecteur Generaal/teamcoördinator Bestuursondersteuning 1GJ
Afdeling Bestuursondersteunlng en Beleidsregie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht

Postbus 2518 1 5401 DA 1 Heerlen



Doc. 105

M OE

—
Van: fagg-afmps.be>
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2018 13:42
Aan:

____

@Hgj.nI>
CC - fagg afmps be> jgjjil>

faeg afmps be> industry <industrvfagg afmps be>
fagg-afmps.be>; @fagg-afmps.be>;

fagg-afmps.be>
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules
Geachte

Wij hebben nota genomen van uw verzoek.
Gezien de vragen ook reeds door de Heer werden gericht aan het FAGG en
meer bepaald aan de Heer Administrateur Generaal en Directeur Generaal DG
PRE zal er een gecoordineerd antwoord worden verstuurd
Met voorname hoogachting,

Inspecteur GMP

indestry(SUagg be

DG inspecticn/ Divisjon ndstrje / Cellue Médicaments GMP
DG inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP
GO Inspektion / Abteilung Industie / Steile Arzneimittel GMP
DG Inspection / Industry Division / Mudicines GMP Erstity
agence fédéraie des rnédicarnents es des pruduits de santé
federaai agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
föderaie agentur flir arzneimittel end gesundheitsprodukte
federni agenty for medicines and healtie products
Piece Victor Hortaplein 40 / 40
1060 BRUXILLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS
T + 32 2 528 40 00

Hen FAGG op Facebock, teitter en Linkedin
L’AFMPS sw Facekock Titter et Linladin

Van [mailto igj nu
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2018 11:09
Aan: fagg-afrnps.be>; Jfagg
afmps.be>

CC:

Onderwerp: Request for information regarding the production of CDCA capsules
Dear

The Dutch government received questions about the production of cDcA capsules, see the attachment (in Dutch) See
below the mail from the department of Health Welfare and Sports to your organization, however the department hasn’t
got a reply on that yet. 50 we (the Dutch Heaithcare Inspectorate) are asked to approach our Beigium colleagues
We need Input to answer questions 4 and 5. Is it possibie to give us more insights in the situation of Belgium?
Kind regards,

-
— MSC

Adviseur inspecteur Generani/teamcoördinator Bestuursondersteuning 1GJ

Afdeling Bestuursondersteuning en Beleidsregie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadspiatenu 1I 3521 AZ 1 Utrecht

Postbus 2516 1 5401 DA 1 Heerlen

M 06-
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Van:

Verzonden: woensdag 15 augustus 2018 13:00
Aan: ‘@fagg-afmps.be’; @fagg-afmps.b&
Onderwerp: Vragen Nederlandse Tweede Kamer over de situatie in België inzake het geneesmiddel CDCA
(voorheen Xenbilox)

Geachte

Mijn naam is en ik ben beleïdsmedewerker op het Nederlandse ministerie van
Volksgezondheid, directie Geneesmiddelen en Medische Technologie.
Ik benader u vanwege vragen die in de Nederlandse Tweede Kamer zijn gesteld over de
magistrale bereiding van CDCA in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum.
De Nederlandse Tweede Kamer is benieuwd naar de situatie in België. De vragen heb ik
bijgevoegd.
Hieronder een korte toelichting:
Op verzoek van de fabrikant van het geregistreerde geneesmiddel CDCA, Leadiant, is de
Nederlandse gezondheidsinspectie een onderzoek gestart naar de magistrale bereiding van
CDCA in het Amsterdam UMC.
Daarbij een onzuiverheid is aangetroffen in de grondstof, boven de norm van de Europese
Farmacopee.
Daarop heeft Amsterdam UMC, op aanwijzing van de Inspectie, de magistrale bereiding van
CDCA stilgelegd.
Drie van de gestelde vragen hebben betrekking op de situatie in België.
Gemakshalve heb ik die hieronder voor u gekopieerd.
4
Kunt u de situatie in België schetsen? Wie maakt CDCA in België en levert deze aan de patiënten?
Is het juist dat CDCA daar ook op vergelijkbare magistrale wijze wordt bereid en verstrekt wordt
aan patiënten vergelijkbaar met de AMC-werkwijze? Wat is uw oordeel daarover?
5
Wat is de prijs van COCA in België? Krijgen de patiënten COCA volledig vergoed in België?
6
Is het juist dat in België door de internationale farmaceutische groep Sigma-tau, die haar naam
later wijzigde in Leadiant, CDCA onder de naam Xenbilox in 2014 werd verkocht tegen een prijs
van 660 euro per 100 tabletten van 250 mg, gelijk de maandelijkse behandelkosten voor een
patiënt?
Ik wil u verzoeken om ondersteuning bij de beantwoording van de vragen 4 en 5.
Wij beschikken namelijk niet over voldoende kennis van de situatie in België om deze vragen
goed te kunnen beantwoorden.
Het antwoord op vraag 6 is denk ik bevestigend, gelet op het antwoord van de Belgische Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid op schriftelijke vragen van Olivier Chastel (lid van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers in België) van 16 november 2015 (DO 2015201606057,
vraag nr. 554) aan de Belgische minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?sectipn=grva&lpngupge=nI&cfm=grvaXml.cfrn?
legislat54&dossierl D54-BO54-867..0554-2O152016O6O57.xml
Voorzover ik kan nagaan is CDCA Leadiant in België niet in de handel. Uit het slot van het
antwoord leid ik af dat het FAGG in 2015 de mogelijk van magistrale bereiding in België is gaan
verkennen.
Voor uw informatie nog het volgende:
Amsterdam UMC heeft die grondstof aangekocht in China. De werkzame stof is afkomstig van
grondstoffenproducent in China.

I1o.1.c 1
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De werkzame stof van de producent wordt besteld door leverancier Euro-Chemicals.

___________

Euro-Chemicals laat de werkzame stof ompakken bijZ- en 10.1 .c
analyseren bi]

____________

Ik zou het zeer op prijstellen indien u ons de gevraagde informatie kunt verschaffen.
Desgewenst kunt u mij ook bellen.
Mag ik u vast danken voor de moeite?
Hoogachtend,

• .1
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
mob. 06-

Vrijdag ben ik afwezig

Deze e-mail ken vertrouwelke informatie bevatten die uitsluitend is gericht aan de bestemmelingjen). verwittig onmiddellijk de afzender als u
deze e-mail per vergissing ontvangt. Gebruik deze e-mail dan niet en vernietig deze. voor de inhoud van deze e-mail is enkel de afzender
verantwoordelijk. De afzender ken siet verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijziging van het bericht.

Ce message peut contenir des informations zonfidentielles è attention eszlusive dv jdesj destinatairejsj. Si vous avez reçu zet e-mail per erreur,
veuillez en avertir immédiatement fexpéditeur. Ne Vutilisez pas et détruisez-le. Lespédizeur est seul responsable du contenu de ce message et
ne peut être tenu responsable d’une quelzonque modifization de son message.

Diese t-Mail kenn vertrauliche Informationen enthalten, die nur für den Adressaten bestimmt sind. Sollten Sie diese E-Meil versehentlizh erhalten
heben, bitten wr Sie um sofortige Mitteilung en den Absender die t-Mail nicht zu verwenden und sie zu zerstdren. Für den Inhelt dieser E-Mail
heftez nur der Absender, der nicht für irgendwelche Anderung seiner Nezhrizht verentworzlizh gemezhz werden kann

This e-mail may contein zonfidential information solely intended for the recipientjsj. Notify the sender immediately if you have received this e
mail by misteke. Do not use this e-meil end delete it then. Only the sender is responsible for the content of this e-mail end zennot accept liebility
for any zhange to the message.

Deze e-meil ken vertrouwelijke informatie bevatten die uitsluitend is gericht aan de bestemmelingjenj. verwittig onmiddellijk de afzender als u
deze e-mail per vergissing ontvangt. Gebruik deze e-meil den niet en vernietig deze, voor de inhoud van deze e-meil is enkel de afzender
verantwoordelijk. De afzender ken niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijziging van het bericht.

Ce messege peuz zontenir des informetions zonfidentielles S ‘attention esclusive dv jdesj destinataire(sj. Si vous evez reçu zet e-mail per erreur,
veuillez en avertir immédiatement l’espéditeur. Ne l’utilisez pas et dé&uisez-le. L’eepéditeur eet seul responvable dv zontenu deze message et
ne peut être tenu responeable d’une quelzonque modifizetion de son message.

Diese t-Mail kann vertreulizhe Informazionen enthalten, die nur fér den Adreseaten bestimmz eind. Sollten Sla diese t-Mail versehenzlizh erhalten
hehen, bitten wirSie um sofortige Mitteilung en den Absender die t-Mail nicht zu verwenden und cie zu zerezoran, Fér den Inhalt dieser t-Me.l
haftet nur der Abuender, der nicht fur irgendwelzhe Anderung seiner Nazhrizht verantwortlizh gemacht werden kann.

This e-mail may zontain zonfidential information solely intended for the rezipientjuj. Notify the sender immediately if you have rezeived this e
mail by mietake. Do not use this e-mail and delete It then. Gnly the eender ie responeible for the content of this e-mail and zennot accept lisbility
for eny zhange to the message.

Deze e-mail ken vertrouwelijke informatie bevatten die uitsluitend is gericht aan de bestemmelingjenj. verwittig onmiddellijk de afzender als u
deze e-mail per vergissing ontvangt. Gebruik deze e-mail dan niet en vernietig deze. voor de inhoud van deze e-mail is enkel de afzender
verantwoordelijk. De afzender ken niez verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijziging van het berizht.

Ce massage peut zontenir des informations zonfidentielles S l’attention exzlusive dv jdesj destinatairejsj. 51 vous avez reçu zet e-mail per erreur,
veuillez en avertir immédiatement l’evpéditeur. Ne l’utilisez pas et détruisez-le. L’evpéditeur eet seul responsable du zontenu deze massage et
na peut être tenu responseble d’une quelzonque modifization de son mesnage.

Diese t-Mail kenn vertraulizhe Informationen ennhalten, die nurfur den Adresveten bestimmt eind. Sollten Sie diese t-Mail versehentlizh erhalten
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anders aangegeven

Van:

Verzonden: donderdag 20 december 2018 09:22
Aan: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP
Onderwerp: WOB AMC: FAGG FW: Request for information regarding the production of CDCA

capsules

Categorieën:

Van:
Verzonden: donderdag 6 september 2018 11:24
Aan:
CC: ; _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules
Geachte , LL0.1.c 1
De grondstof die wordt afgenomen door het Nederlandse ziekenhuis van de Chinese producent

wordt niet gebruikt in het geregistreerd product van Leadiant. Deze grondstof heeft volgens onze
informatie ook geen CEP en dus geen Ph.Eur kwaliteit, de vraag die we ook aan het ziekenhuis hebben gesteld is
of ze hebben beoordeeld of deze betreffende grondstof wel met Ph.Eur. grondstofmonografie getest kan worden.
Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IGJ

Afdeling Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen

T telefoon 088 120 5000

gmgdpcigj.nl
https://www.icii.nl
Twitter: )IGJnl

Bekijk het verhaal van IG): Gezond vertrouwen

Van: @fagg-afmps.be>
Verzonden: donderdag 6 september 2018 10:53
Aan: igj.nl>
CC: @fagg-afmps.be>; @igi.nl>;

jgjjjl>; _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdp@igi.nl>
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules
Dag Mevr.
Wij stellen ons de vraag of het EDQM op de hoogte dient te worden gebracht van het probleem met deze in de
Ph.Eur vermelde grondstof.
Met vriendelijke groeten

Inspecteur GMP
- (SFagRbe

ndustry@fagg.be

DO inspection/ Division industrie / Cellule Médicarnents GMP
DO inspectie / Afdeling industrie / Cel Geneesmiddelen GMP
GO inspektion / Abteilung industie / Steile Arzneimittel GMP
DG Inspection / Industry Dinision / Medicines GMP Entity
agence fédéraie des médicaments et des produits de santé
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
föderaie agentur fOr arzneirnittel und gesundheitsprodukte
federai agency for medicines and health products
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Piece Vïctor Hortaplein 40 / 40
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS
T+ 3225284000

Het FAGO op Facebook, Twitter en Linkedin
L’AFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedin

D

Van:

______

[mailto: jgjl
Verzonden’nsdag 5 september 2018 14:19
Aan: @fag-afmps.be>
CC: fagg-afmps.be>; @igj.nl>;

1 < jgjjij>; _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdp@igi.nl>
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules
Geachte

Dubbel met doc. 105
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Rmsterdom umc
Universitair Medische Centra

Coördinerend/SpeciaListisch Inspecteur
Farmaceutische bedrijfven
Medisch Specialistische Zorg
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Stadsptateau 1
3521 AZ UTRECHT

Datum:
Ons kenmerk:
Betreft:

AMC, Meibergdreef 9, Amsterdam
medische directie

020-5667327
secretariaat MD-ZS@amc.uva.nL

Onder verwijzing naar uw brief d.d. 23 augustus 2018, waarin u ons verzocht het verslag van ons gesprek
op 9 augustus jongstLeden na te zien op feiteLijke onjuistheden, sturen wij u hierbij onze reactie.
Graag ontvangen wij te zijner tijd een kopie van de definitieve versLagtegging.
In vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest,

met vriendelijke groet,

1
bijlage: 1

AMC en VUmc werken
samen in Amsterdam UMC

AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

6 september 2018
2018. 10.09
Verslag gesprek Amsterdam UMC en IGJ d.d. 9 augustus 2018
Uw kenmerk: V2007524 201 8-2163334

Geachte

Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

T +31(0)20 566 91fl
www.amc.nt
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1

Commentaar Amsterdam UMC op verslag bijeenkomst 9 augustus 2018 met GJ inzake CDCA

Pagina 1 onder deelnemers: foutieve voorletter:

Na “Amsterdam UMC opent het gesprek en geeft aan ... ingezet.” tekst
wiizigen in: “Amsterdam UMC opent het gesprek en geeft aandat er vragen
zijn over de onderliggende redenen van de IGJ om de apotheekbereiding van
COCA stil te laten leggen. Het Amsterdam UMC is het op een aantal punten
oneens met de standpunten van de IGJ. Naar aanleiding van het
voorgenomen bevel ex Geneesmiddelenwet zijnde vastgestelde acties, te
weten het ophouden met het bereiden en ter handstellen van COCA capsules
en het terughalen van de reeds ter hand gestelde COCA capsules uitgevoerd.”

regel 11: “Het Amsterdam UMC is er niet van overtuigd dat dit het
geregistreerde geneesmiddel kan zijn”: Dit is niet gezegd. Voorstel: De zin
laten vervallen.

Pagina 2 regel 3: «...Ph. Eur., dat zij nogmaals alles uitgezocht hebben.” moet zijn:
“...Ph. Eur., dat het nogmaals alles uitgezocht heeft.”

vanaf regel 4 “De enige Europese producent die de grondstof in de benodigde
hoeveelheden kan leveren en in het bezit is van een CEP heeft aangegeven
exclusieve leveringsverplichtingen te hebben aan een andere fabrikant van
het geneesmiddel. Deze Europese producent kon de grondstof daarom niet
leveren aan Amsterdam UMC.” Vervangen door: “0e enige Europese
producent die de grondstof in de benodigde hoeveelheden kan leveren heeft
aangegeven de grondstof niet aan Amsterdam UMC te willen leveren.”

derde alinea, laatste zin: “Het Amsterdam UMC stelt op basis van de eigen
overwegingen dat het syntheseproces conform Ph. Eur. is. Vervangen door:
“Het Amsterdam UMC stelt dat er voldoende basis is om de kwaliteit van de
grondstof vast te stellen met testen volgens de Pharmacopee.”

derde alinea, vier na onderste regel:: “... , of de andere dierlijke bron, “:

Voorstel: verwijderen.

vierde alinea, eerste zin: “Het productieproces is geënt....” Wijzigen in: “Het
productieproces van de grondstof is geënt...”

vierde alinea, laatste regel: ‘.. heeft geen inzage gehad in de Drug Master
File”: wijzigen in: “...heeft nog geen inzage gehad in de Orug Master File” en
toegevoegd moet worden: “De DMF wordt vertaald en toegezegd is dat
Amsterdam UMC inzage krijgt.”
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2

vijfde alinea, regel 2: ‘.. door het externe laboratorium...”: vervangen door
“...door het RIVM..”

Pagina 3 tweede alinea zin loopt niet: “Amsterdam UMCstelt dat de hoeveelheid
verontreiniging in batch 1 op de grens van de specificatie zit er dat..” wijzigen
in: “... en dat...”

tweede zin in vierde alinea: “Amsterdam UMC stelt dat... betrokken.” wijzigen
in: “Amsterdam UMC geeft aan dat in het Leadiant product op (nagenoeg)
dezelfde plaats een verontreiniging is te zien en dat mogelijk sprake is van
eenzelfde verontreiniging maar dat daarover nog geen uitspraak kon worden
gedaan. Dat is onderwerp van nader onderzoek.”

20180906
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Overal 1O.2.e

Van: @fagg-afmps.be>
Verzonden: maandaq 10 september 2018 09:02
Aan:
CC: (

_Dienstpostbus IGJ GMP-GDP; industry;

Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules

Urgentie: Hoog

Beste Mevr. —
Betreft Uitslagbrief CH2018-002; A1420 Chenodeoxycholic acid
Dank u voor de aangeleverde informatie.
Wat er ons is opgevallen: in de uitslagbrief wordt er gesproken zowel van batch 17081 als 170801 als batchnummer.
Gaat het dan wel over hetzelfde lot of is er mogelijks een schrijffout in het spel?
Kunt u mij dringend bevestigen of ontkrachten of het hier gaat over verschillende of dezelfde loten?
Het is van uitermate belang gezien er anders in België al dan niet dringende maatregelen dienen te worden
genomen.
Met vriendelijke groeten,

Inspecteur GMP
@facc.be

DG lnspection/ Djvisjon Industrie! Cellule Médicaments GMP
DO Inspectie / Afdeling Industrie! Cel Geneesmiddelen GMP
GD Inspektion / Abteilung Industie / Steile Arzneimittel GMP
00 Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity
agence fédérale des médicaments et des produits de santé
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
föderale agentur fOr arzseimittel end gesundheitsprodukte
federal agency for medicines and health products
Place Victor Hortaplein 40 / 40
1060 BRIJXELLES - BRUSSEL - BRÜSSEL - BRUSSELS
T+ 322 528 4000

Het FAGG op Facebook, Twitter en Linkedln
L’AFMPS uur Facebook, Twitter et Linkedin

Van:’ [mailto: igj.nl]
Verzonden: woensdag 5 september 2018 14:19
Aan:
CC: ; _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules
Geachte

Dubbel met doc. 105
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Overal 10.2e, tenzij
Inspectieanders aangegeven Gezondheidszorg en Jeugd
Domein Curatieve GZ en GMT
Medisch Specialistische Zorg

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
www. rijksoverheid nl

\ie rs 1 ag Inlichtingen bij

Secretaris afdeling Medisch
Specialistische Zorg

Betreft OT CDCA AMC
Vergaderdatum en -tijd 10 september 2018, 15.30 uur
Vergaderplaats SKU, Utrecht
Aanwezig

Afwezig

(telefonisch),
11

(verslag),

h.
Kopie aan Marina Eckenhausen

1. Opening
- Notulen OT dd. 3 september 2018 vastgesteld.
- Actiepunt afstemmen België over grondstof is afgehandeld.

2. Actueel beeld!Tijdlijn
- heeft het overzicht van naar buiten treden

(rapporten/maatregelen) aangepast. De stappen zijn waar mogelijk
gebundeld. De laatste stap is het definitieve besluit op het
handhavingsverzoek dat uiterlijk 31 oktober genomen moet zijn. Alle
andere stappen moeten voor die tijd zijn genomen. Afgesproken wordt de
reactietermijn voor het A-UMC op het boetebesluit op 1 week te laten
staan maar ze iets meer tijd te geven wanneer ze daarom vragen.
Hiermee is het overzicht vastgesteld.

- Opgemerkt is dat Marina op 31 oktober, dus de dag van het definitieve
besluit op het handhavingsverzoek, een lezing geeft in het A-UMC over
een ander onderwerp (MDR). Belangrijk om dat te weten en Marina op de
hoogte te stellen.

- Afgesproken is het voornemen boete reclame en het inspectierapport
bezoek ziekenhuisapotheek gelijktijdig en in dezelfde envelop aan het A
UMC te sturen met een begeleidende brief waarin wordt uitgelegd welke
stukken het betreft, wat de samenhang is. en stemmen dit
samen af. , , Ronnie en lezen mee met het
inspectierapport. zorgt dat Ronnie en het rapport krijgen
nadat zij en akkoord zijn.

3. Belangrijkste onderwerpen, oordeelsvorming, scenario
- Boete reclametoezicht: heeft de lijn voor de boete toegelicht in een

mail aan Ronnie. Ronnie kan zich hierin vinden. Wel heeft ze om aandacht

Datum
10 september 2018

Aantal pagina’s
4
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6. Communicatie
- Het eerste communicatiemoment is begin volgende week bij versturen

voornemen boete en inspectierapport aan A-UMC. zorgt dat deze
week de Q&A’s af zijn en stemt ze af met en zal NRC
benaderen voor een achtergrondgesprek waarin we een toelichting geven
op toezicht op magistrale bereiding, reclame e.d.

- IG] is uitgenodigd om op 2 oktober deel te nemen aan het BNR zorgdebat
waar magistrale bereiding onderwerp van gesprek is. A-UMC zal hieraan
deelnemen. Deze datum komt voor ons te vroeg omdat het besluit op het
handhavingsverzoek dan nog niet uit is.

- Ook is er een uitnodiging voor een diner pensant met de titel Health to
Business waar A-UMC ook aan zal deelnemen, heeft al aangegeven
dat we hier niet aan zullen deelnemen.

- De antwoorden op de beide sets Kamervragen worden op onze eigen
website geplaatst. zorgt hiervoor.

- wordt gevraagd de eerder gemaakte communicatielijn bij te
werken.
Pm: inmiddels is verder gesproken over de communicatielijnen. In
afstemming met AMC zal gekozen worden voor meer naar buiten treden of
tot besluit handhavingsverzoek nog niet naar buiten treden.

7. Afsluiting / rondvraag
- De Kamer heeft om een 30-leden debat gevraagd over CDCA. De datum is

nog niet bekend. Het kan zijn dat het onderwerp wordt toegevoegd aan
een al gepland debat.

- heeft aan de directie GMT van VWS verteld over de boete voor
reclame en zij hebben aangegeven zich hierin te kunnen vinden.

Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
Domein Curatieve GZ en GMT
Medisch Specialistische Zorg

gevraagd voor goede communicatie rondom boete. werkt met
en aan Q&A’s. Het OT stelt cle lijn die heeft opgesteld vast.
Pm: er is nog een laatste overleg gepland met het MT op maandag 17-9
over de boete reclametoezicht.
Contact Amsterdam UMC/bereiding en eisen aan de grondstof: Vorige
week is afgesproken dat voor de grondstofeis een beschrijving in
makkelijke bewoordingen wordt gemaakt en dat FB ook een
toetsingskader maakt. Daarnaast is afgesproken om via A-UMC
een gesprek aan te bieden (informatief). Hiervoor moet wel eerst het
toetsingskader gereed zijn. FB wil het toetsingskader eerst binnen de
afdeling afstemmen. Hiervoor wordt volgende week maandag een overleg
ingepland en daarna zal contact zoeken met het A-UMC. Bij het
gesprek zullen namens IG] en — aanwezig zijn.
Pm: maandag 17-9 zal er gebeld worden met de bestuurder A-UMC door

en (toelichting toegezonden stukken, aanbieden gesprek,
communicatielijn bespreken)
Bespreking over het Wob-verzoek van DSW: heeft toegelicht dat
VWS het Wob-verzoek zal afwijzen.

4. Acties en besluitvorming
Zie tabel

5. Proces (opschaling/afschaling): informeren HI, VWS
informeert over het OT. Ze vraagt om voor deze week

een afspraak in te plannen.

11.1
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Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
Domein Curatieve GZ en GMT
Medisch Specialistische Zorg

Actie Wie Wanneer Opmerking
Afstemmen hoe op de
vraag vanuit België te
reageren mbt grondstof.

Reactie op vraag België FB We gaan niet naar
of grondstof ook daar Eurochemicals dus
terecht is gekomen. gaan deze vraag

niet beantwoorden.
Verslag informatief 22-8
gesprek versturen
Reactie op vraag om en in
onderzoek naar afstemming met
grondstof identiteit
onzuiverheden
Communicatieplan n.a.v. T en
artikel Medisch contact /
NRC
Rappel Belgische
autoriteit, VWS omtrent
Kamervragen

Openstaande actiepunten

Actie Wie Wanneer Opmerking
Tijdlijn aanvullen, opnemen Doorlopend
in WPM obv input
Input tijdlijn aanleveren bij Allen Doorlopend

Formele reactie
handhaving sve rzoe k
Voornemen Boete versturen Producten en Tegelijk met

Mondzorg verslag
inspectie

Definitief verslag initiële Farmaceutische
inspectie versturen bedrijven
Eisen grondstof: alinea en
formuleren
Overleggen OT inplannen - Wekelijks
Korte notitie ter bijwerking
over het tijdstip van naar
buiten treden
(rapporten/maatregelen) en
de reden hiervoor.

Rapport inspectiebezoek Begin Na akkoord
ziekenhuisapotheek naar volgende en

en week

Afgehandelde actiepunten
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Boetebesluit reclame Overleg

jurist

Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
Domein Curatieve GZ en GMT
1edisch Specialistische Zorg
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Overzicht tiidsliinen activiteiten en gebeurtenissen CDCA cansules
casus.

7 mei 2018
Ontvangst handhavingsverzoek Leedient IT (2011893), V2006337

14 mei 2018
Ontvengstbevestiging hendhevingsverzoek F8 (16 mei 2018 per abuis nogmaals bevestigd)

1 juni 2018
Initieel overleg binnen IG] tussen F8, JZ over het ontvangen hendhevingsverzoek (verslag aanwezig)

4 juni 2018
ProMo wordt door F8 gevraagd om te kijken neer reclame deel.

6 juni 2018
Nieuw stuk ontvangen van Leediant (bijlage 30)

11 juni 2018
MO complex?

12 juni 2018
• Gemeenschappelijk inspectiebezoek AMC n.e.v. hendhevingsverzoek met inspecteurs ProMo en F8

waarbij grondstofmonsters zijn genomen voor analyse bij het RIVM.
• Verzoek ontvangen van het AMC voor een afschrift van het hsndhevingsverzoek.

13 luni 2018
COCA werkzame stof monsters ontvangen bij het RIVM met els onderzoeksvregen:
1. Voldoet de werkzame stof COCA een de eisen in de huidige en nieuwe Ph.Eur monogrefie?
2. Voldoet de werkzame stof CDCA qua polymorfie een de specificeties yen het geregistreerd product?
3. Wet zijn de verschillen in de vrijgifte specificehes en snelytische testen ven de werkzame stof
gebruikt in het product yen de ziekenhuisepotheek t.o.v. de herziene en huidige Ph.Eur. monogrefie
en t.o.v. de specificeties en enelytische testen yen het geregistreerd product?
4. Wet is de impect en het risico ven deze verschillen in specificeties en enelytische testen?

19 juni 2018
Overleg tO (F8, )Z en ProMo) over vervolg hendhevingsverzoek. Afgesproken dat er 2 eperte
bezoekverslegen komen ven F8 en ProMo).

20 juni 2018
Hendhevingsverzoek (zonder bijlegen) verstuurd neer het AMC

26juni 2018
Conceptversleg ProMo verstuurd neer het AMC met vraag om verklaring i.v.m. mogelijk voornemen
tot boeteoplegging

27 juni 2018
• Nieuwe stukken ontvengen ven Leedient (bijlegen 31-35).
• Telefonisch contect tussen JGJ ProMo en AMC

28juni 2018
TO) F8 emeil AMC over eenbreken contremonsters voor enelyses RIVM wegens tekort bemonsterde
hoeveelheid.

29 juni 2018

Overzicht tijdslijnen ectiviteiten en gebeurtenissen CDCA capsules cesus 7sep18 pegine 1
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10 JZ via email richting Leadiant gecommuniceerd dat het besluit op het handhavingsverzoek
uitgesteld wordt naar uiterlijk op 31 oktober 2018.

1 juli 2018
Emailverzoek AMC voor het nemen van nieuwe contramonstere

9 juli 2018
AMC stuurt schriftelijke verklaring en reactie op concept verslag ProMo

13 juli 2018
Uitslagbrief RIVM ontvangen, conclusie:
1. De onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van batch 17081) voldoen niet aan de eisen van
de vigerende Ph.Eur. monografie 01/2017:1189. Er zijn meerdere onbekende onzuiverheden
aangetroffen boven de gestalde limiet van O.25%.
2. De polymorfe vorm van de onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van batch 17081) komt
overeen met de CDCA van 10.1 c
3. De grondstof COCA dient te voldoen aan de eisen van de vigerende Ph,Eur. monografie voor
CDCA 01/2017:1189 en de vigarende monografia 01/2018: 2034 ‘Substances for phsrmaceutical
use’. lOte hanteert voor de substantie COCA de spacificaties volgens de vigerende
Ph.Eur. monografie 01/2017:1189, Er ontbreken echter specificaties voor de elementaire
onzuiverheden, de residuale oplosmiddelen en de microbiologische kwaliteit volgens de algemene
Ph.Eur. monografie 01/2018:2034 ‘Subetances for pharmaceutical use’.
4. De impact en het risico van het ontbreken van de onder punt 3 vermelde paramaters kan alleen
beoordeeld worden aan de hand van detail gegevens van de synthese route van deze CDCA
subetantia. Dmdat die gegevens voor daze specifieke subetantie niet bekend zijn kan hierover
geen uitspraak gedaan worden.

Nieuwe contramonsters CDCA genomen bij het AMC

16juli 2018
telefonisch overleg F6 met RIVM

20juli 2018
Aanvullend informatie RIVM ontvangen over semi-kwantitatieve bepaling van onzuiverheden,
conclusie:

De onderzochte contremonsters CDCA (order A142002 (pot 12) en A142004 (pot 9) van batch 17081)
voldoen niet san de eisen van de vigerende Ph.Eur. monografie 01/2017:1189. Er zijn meerdere
onbekende onzuiverheden aangetroffen boven de gestelde limiet van O.25%. Het gehalte van de
onbekende onzuiverheden ligt tussen de O.270/o - O.75% en tussen de l%-2%.

23 iuli 2018
Conceptrapport F6 en voornemen tot bevel opgestuurd. Eindrapport nog niet gefinaliseerd

25 juli 2018
Bevestiging van het AMC via email dat ze gebruik willen maken van de mogelijkheid om op donderdag
26juli mondeling te reageren op het voornemen tot het opleggen van een bevel. Feitelijke
onjuistheden op conceptrapport in dezelfde email ontvangen.

26 juli 2018
Gesprek inzake de mondelinge reactie van het AMC op het voornemen tot het opleggen van een bevel
ex artikel 115 lid 1 onder a en b Geneesmiddelenwet en openbaarmaking door IGJ.

30 juli 2018
• Concaptverslag zienswijzegesprek opgestuurd naar het AMC;
• opvolging uitkomsten zienswijzegesprek opgestuurd door het ANIC. Het ANC bevestigt schriftelijk

dat de bereiding is gestaakt.

Overzicht tijdslijnen activiteiten en gebeurtenissen CDCA capsules casus 7sep18 pagina 2



31juli 2018
• Afzien van voorgenomen bevel opgestuurd;
• reactie AMC op besluit afzien van voorgenomen bevel

8 auguetue 2018
• Gesprek van IGI (MSZ en FB) met het AMC met als doel uitleg te geven over de eisen die gesteld

worden aan grondstoffen voor bereiding van geneesmiddelen in de actuele context. Verslag in
concept

• Ontvangst perevragen Medisch Contact

10 augustus 2018
Ontvangst Kamervragen van het lid Van Gerven (SP) 2018Z14590

13 augustus 2018
Ruwe data OLC analyses van het RIVM door IGJ opgestuurd aan het AMC

14 augustus 2018
Ontvangst Wob verzoek 05W

15 augustus 2018
Intern (afstemmings)overleg met IG en HI

16 augustus 2018
Ontvangst verzoek AMC voor additionele informatie over de analyses van RIVM

20 augustus 2018
Publicatie woordvosringslijn IGJ

22 augustus 2018
Ontvangst Kamervragen van het lid Van den Berg (CDA) 2018Z14803

23 augustus 2018
Publicatie in Medisch Contact.

24 augustus 2018
• Conceptverslag gesprek IGJ met AMC opgestuurd
• Contact tussen JZ en Wob jurist over Wob verzoek 05W: besproken dat Wob jurist VWS contact

opneemt met DSW en aangeeft dat geen stukken zullen worden overgelegd vanwege nog lopend
inspsctieonderzoek

• Telefonisch contact MSZ en Bestuur AMC over publicatie Medisch Contact (telefoonnotitie
aanwezig)

• Schriftelijke reactie IGJ op publicatie in Medisch Contact

30 augustus 2018
Definitief verslag ProMg verstuurd

31 augustus 2018
• Reactie IGJ verzoek AMC voor additionsle informatie over de analyses van RIVM verstuurd. Er

wordt geen additionele informatie gegeven.

3 september 201&
• Vraag via email gestald door F6 aan AMC over C0A van Chinese grgndstofproducent (nïet

ondertekand en naam producent afwezig)
• Kamervragen 20t8Z14803 (CDA) en 20t8Z145g0. (5fl verstuurd

5 september 2018
• Informatie RIVM analyses verstuurd door F6 naar Belgische autoriteiten (FAGG)

CgA van het AMC ontvangen van Chinese grgndstgfprgducent IOIC —
10.1.c

Doc. 109.1
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1 • Aanvraag debat CDCA

Doc. 109.1

Openstaande activiteiten
Omschrijving activiteit Uitvoerende(n) Tijdslijn
1. Afronden gespreksverslag van 9 augustus MSZ

2018
2, Afronden boeterapport ProMo inspecteur ProMO met JZ September 2018
3. Afronden (definitief) inspectierapport F8 (met inspecteur FB met JZ September 2018

conclusies
4. Afronden schriftelijke waarschuwing artikel 66 Inspecteurs F8 met JZ September 2018

lid 1 Onw.
5. Versturen voornemen tot het opleggen van Inspecteurs ProMo en FB met JZ September 2018

een boete ProMo met boeterapport samen met
definitief_inspectierapport_F8

6. Reactie op zienswijze van het ziekenhuis op Inspecteur ProMo met JZ
het voornemen tot het opleggen van een
boete

7. Opstellen boetebeschikking iz
8. Versturen boetebeschikking en schriftelijke Inspecteur FB en JZ

waarsçhuwing_artikel_66_lid_1
9. Opstellen voornemen op besluit op inspecteur F8 en JZ vôôr 31 oktober 2018

hand having sverzoek
10. Verzenden voornemen op besluit op inspecteur F8 en JZ vôér 31 oktober 2018

handhavingsverzoek aan verzoeker
11. Ontvangen zienswijze verzoeker op JZ véér 31 oktober 2018

voornemen_besluit_op_handhavingsverzoek
12. Opstellen besluit op handhavingsverzoek inspecteurs en Jz v&5r 31 oktober 2018
13. Verzenden besluit op handhavingsverzoek aan JZ v66r 31 oktober 2018

verzoeker_en_cc_aan_ziekenhuis
14. WOB verzoek DSW Jz
15. Opstellen samenvatting toezichtkader FB met communicatie

grondstof
16. 066 COCA FB met communicatie
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Van:

Overal 1O.2.e

Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Urgentie:

maandaq 10 september 2018 10:29

RE: RIVM Brief Onderzoeksopdracht met bijlagen
IMG_1 276.JPG; IMG_1 277JPG; IMG_1 278.JPG; IMG1 279.J PG; monsteroverdracht
RIVMOO1 .jpg

Hoog

Beste
Door de alertheid van een andere collega heb ik geconstateerd dat er een typefout in het bemonsteringsformulier
is geslopen in het batchnummer waardoor het batchnummer ook in het onderzoeksopdracht incorrect isweergegeven. Bijgevoegd het betreffende overdrachtsformulier en foto’s van de potten die zijn bemonsterd. Zoalsje kan zien op de foto’s moet het batchnummer 170801 zijn ip.v 17081. Dit is tijdens de bemonstering nietopgemerkt en daardoor is deze fout ook in de verslagen terecht gekomen. Zou je de betreffende verslagenkunnen aanpassen en naar ons toe kunnen sturen?
Excuses voor dit ongemak.

Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IG]

Afdeling Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen

T telefoon 088 120 5000

g m jqd kil n 1

httos : //www. cii. nI
Twitter: @IGJnI

Bekijk het verhaal van IG): Gezond vertrouwen

Onderwerp: Re: RIVM Brief Onderzoeksopdracht met bijlagen

Beste

hierbij de uitslag van het onderzoek naar de CDCA grondstof.

Van: rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 13 juli 2018 18:15
Aan: igj.nl>
CC: igj.nl>;

__________________

igj.nl>

met vriendelijke groet
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Rijksi nstiu ur voor Voksgezond heid
en Milieu
Min eîhven Volks qi’zor?dhid,

en Sport

Scentific Officer
Centre for Health Protection
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB)
P0 box 1
3720 BA Bilthoven, The Netherlands
phone: +31 30
email: rivmnl

From 1 jgjjjj>
To: rivmnI>,
Cc: t jjjl>, _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdpiqi.nl>
Date 14-06-2018 16:45
Subject: RIVM Brief Onderzoeksopdracht met bijlagen

Geachte mevrouw

Bijgaand ontvangt u de door mevrouw getekende brief met onderzoeksvraag
met bijlagen.

Ik vertrouw u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Toezicht IGZ1

Farmaceutische Bedrijven/Team GMP-GDP
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadspiateau 1 J 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518, 6401 DA Heerlen

M: 06-
E: igj.nI
https ://www.icil . ni
Twitter: @IGJnI

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen

Bij ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein van de
volksgezondheid en de jeugdhulp.

Van:
Verzonden: woensdag 13juni 2018 13:17
Aan: rivm.nI>
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Doc 110
CC: Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdp@igj.nl>
Onderwerp: RE: monstername tijdens inspectie 12 juni

Beste
Heb vanochtend de monsters afgeleverd bij het RIVM. Bijgevoegd een scan van de
monsteroverdrachtformulier. Een formele brief met de onderzoeksvraag zal ik deze week naar je
toesturen.

Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IGJ1

Afdeling Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadspiateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen

T telefoon 088 120 5000
gmrxjdp@igj.nl
https:Ilwww.igj nl
Twitter: @IGJnl

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen

[attachment “RIVM 180614 V2006337 Brief Onderzoeksopdracht 2018-2134410 AKK KL.pdf” deleted by
RIVM/NLJ [attachment “CHENODEO.PDF” deleted by RIVM/NL] [attachment

“data lab quercus0o2.jpg” deleted by RIVM/NL] [attachment “data lab quercusool.jpg”
deleted by RIVM/NL]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nI De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from
the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nh/en Committed to healttr and sustainab/ilty
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