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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Mail 	 aan Bruno Bruins: Hoe gaan we verder met gesprekken Leadiant CDCA? 
Datum: 	 vrijdag 27 september 2019 09:04:54 

Dag 
De tekst in hoofdletters is de reactie van minister Bruins op het voorstel vanuit GMT 

Groet van 

VWS, Directie GMT 
M 

minvws.n1 

Van: 	 aminvws.nl>  
Datum: vrijdag 20 sep. 2019 1:58 PM 
Aan: Bruins, B.J. (Bruno) 	am invws.nl> 
Kopie: 



@minvws.nl> 
@minvws.nl>, 

@minvws.nl> 
Onderwerp: Strategie Leadiant 

Doc. 152 

Beste Bruno, 
Zoals afgesproken sturen we je hierbij een strategie voor de verdere stappen rondom 
de Leadiant casus. 
We doen dit eerst even via de mail, zodat er je er flexibel op kunt reageren. Op basis 
van jouw reactie zullen we de strategie ook verder op papier zetten. 
Op 13 september j.l. heeft de firma Leadiant ons een brief gestuurd met informatie 
en hun zienswijze op de prijsstelling van hun product op basis van de stof CDCA. Dit 
naar aanleiding van ons verzoek in een gesprek om transparantie te bieden over hun 
prijsstelling en wat we daarover ook met de buitenwereld kunnen delen. Deze brief is 
door Leadiant zelf ook aan de pers te beschikking gesteld. 
Onze Interpretatie brief van Leadiant: 
Leadiant geeft aan bereid te zijn mee te werken aan het inzichtelijk maken van 
prijsonderbouwing. Zij willen dat dan primair doen in de vertrouwelijkheid van een 
onderhandeling. Welke informatie ze dan wel/niet willen delen blijft nog onduidelijk. 
Het merendeel van de brief is overigens gericht naar 'buiten' om hun zaak te 
bepleiten, nu íij onderwerp van publiek debat zijn. 
Naast het algemene aanbod van inzicht willen geven gaat de brief over andere zaken 
zoals: 
a) hun standpunt dat het echt om een nieuw geneesmiddel gaat, 
b) in algemene zin de investeringen die men heeft moeten doen voor de registratie; 
c) het gedrag van de verzekeraars, 
d) de beoordeling door het zorginstituut en 
e) hun ongenoegen over magistrale bereiding (in het algemeen) 
Er is voor ons nu geen directe noodzaak om richting Lediant inhoudelijk in te gaan op 
die punten uit de brief. Desondanks moeten we er wel rekening mee houden dat dit 
vroeg of laat ergens zal moeten. We houden er ook rekening mee dat op enig-
moment dit ook een juridisch traject kan worden. In onze uitingen en stappen zullen 
we daar dus ook rekening mee blijven houdenl. M 
Onze lijn is daarom dat we blijven bij de eerder besproken strategie die inhoudt dat L 
uitgenodigd wordt hun oriis te onderbouwen. Het is aan Lom aannemelijk te maken 
waarom de prijs zoveel hoger.is dan de generieke voorgangers van dit product (wij 
zien het product van Leadiant toch niet wezenlijk als een nieuw geneesmiddel) en 
ook hoger dan de kosten van de magistrale bereiding (productie in grotere volumes 
zou toch goedkoper moeten kunnen zijn). 
Op basis van de brief van L kunnen we direct niet zeggen dat we stoppen met de 
gesprekken. 
IK VOLG DEZE LIJN; VOOR DE DUIDELIJKHEID: HET GAAT MIJ NIET OM HET STOPPEN 
MET GESPREKKEN, IK WIL BEST PRATEN, MAAR NIET ONDERHANDELEN OVER DE 
PRIJS 
We stellen het volgende proces voor: 

Technische Fase (ambtelijk / onderhandelburo) 
• Volgende week op GMT/buroniveau overleg met Lom proces afspraken te 

verkennen 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Dienstpostbus GMT-secretariaat 
RE: Vervolgbespreking CDCA met advocaat/consultant bedrijf Leadiant 
maandag 30 september 2019 12:22:17 
image001.pnq 

Da 
Dank voor het regelen van bespreking morgen! 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport +mirgim @minvws.nl 

Aanwezig: maandag tot en met donderdag 
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan geneesmiddelvergoedingPminvws.n1 

Van: _Dienstpostbus GMT-secretariaat 
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 12:22 
Aan: 'Mae • 
Onderwerp: RE: Vervolgbespreking CDCA met advocaat/consultant bedrijf Leadiant 
Hoi  go',2g 
Yvonne heeft dit opgepakt, jullie zitten in vergaderzaal A-09.08 en bezoek is aangemeld. 
Groe ,  

zie 146 
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zie 146 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Vraag tbv interview MSZ door Politico over CDCA 
Datum: 	 maandag 30 september 2019 17:45:14 

lla  10.2e 

Zie hieronder. 

Dank 
10.2e 
ivo 

kun jij morgen mg oppakken en 	cdca? 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 minvws.nl> 
Datum: maandag 30 sep. 2019 5:35 PM 
Aan 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: Vraag 

Minister wil als voorbeelden van zijn krachtige optreden/afdwingen van lagere prijzen in een interview met Politico 
vrijdag kort ingaan op de volgende producten: 
CDCA 

Kun je voor einde morgenmiddag een paar bullets maken: 
- Hoe zat het ook weer 
-Wat heeft de minister gedaan 
- Wat was het resultaat 

Danku! 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Geneesmiddelen en Medische 
Technologie 

Post: Postbus 20350, 2500 Ei Den Haag 
Bezoek: Parnassusplein 5, Den Haag 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeriesivws  
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2e 
Terugkoppeling overleg 1 oktober 2019 Leadiant 
dinsdag 1 oktober 2019 12:45:03 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: 
Verzonden: 1 okt. 2019 12:34 
Naar: "Bruins, B.J. (Bruno)" 
Cc:  10.2e 
10.2e  	minvws.n1)" 
Onderwerp: terugkoppeling overleg Leadiant 

Beste Bruno 
Hierbij een terugkoppeling op hoofdlijnen van telefonisch overleg Leadiant 1/10/2019 
Informatieverzoek van VWS 

• Vanmorgen telefonisch overleg gehad met advocaten van Leadiant 
• Doel van overleg was om procesafspraken.te maken over de transparantie uitvraag 
• Aangegeven dat wij nu niet ingaan op de brief van Leadiant maar dat wij in de brief een toezegging lezen dat 

Leadiant wil meewerken aan inzicht in de prijsonderbouwing 
• VWS heeft Leadiant verzocht om een onderbouwing aan te leveren die aannemelijk maakt waarom de prijs die 

Leadiant vraagt noodzakelijk is om het product tegen een redelijke winst af te zetten in NL; daarbij gesteld dat 
de onderbouwing wat ons betreft vormvrij is, voor derden begrijpelijk moet zijn en in vier weken kan worden 
overgelegd 

• Uitgesproken dat de onderbouwing een kwalitatieve en kwantitatieve verhandeling moet zijn die aannemelijk 
maákt dat de prijs niet onredelijk is; we willen geen bak cijfers waar we zelf een analyse over moeten doen 

• Uitgesproken dat de info zal worden getoetst en geduid door een door VWS in te huren deskundige 
• De wens herhaald dat de info (tzt) gedeeld kah worden met derden waaronder de TK, al dan niet vertrouwelijk; 

- toegezegd dat de aan te leveren info desgewenst in eerste instantie als vertrouwelijk behandeld kan worden 
totdat Leadiant t.z.t. instemt met de wens/voorwaarde om de info naar buiten te brengen 

Reactie van Leadiant 
• Men wil weten wat er voor Leadiant in zit om de info beschikbaar te stellen; volgt er daarna een onderhandeling of 

niet? VWS heeft aangegeven dat het informatieverzoek van minister op dit moment op zich zelf staat: wil de 
minister op enig moment kunnen en willen besluiten over vergoeding van Leadiant dan wil hij dat kunnen 
verantwoorden. Dus voor Leadiant 'kan aanlevering van een goede onderbouwing mogelijk uitzicht bieden op 
evt onderhandeling en verdere besluitvorming' 

• Men geeft aan niet gerust te zijn dat minister daadwerkelijk uit is op een oplossing over cdca en spreekt de zorg uit 
dat het alleen de bedoeling is dat de info die Leadiant gaat overleggen gebruikt gaat worden om andere 
fabrikanten onder druk te zetten dezelfde info te delen 

• Leadiant stelt dat ze de info al beschikbaar hebben (want ook met ACM gedeeld). Men stelt dat uit die info 
duidelijk zou blijken dat gezien de gemaakte kosten de prijs billijk is. 

• Leadiant stelt voor een f2f meeting met Copenhagen Economics te organiseren waarbij aan VWS en deskundigen 
on the spot inzicht wordt geboden in cijfers en de onderbouwing; Reactie van VWS is dat dit onvoldoende is; 
we willen de info vooraf ontvangen, dan kunnen laten duiden door deskundigen en vervolgens evt een f2f 
meeting; Leadiant heeft hier vervolgens onder voorbehoud mee ingestemd 

• Leadiant wil graag vooraf horen welke deskundigen VWS zal aantrekken; men stelt dat het geen personen zouden 
moeten zijn die direct of indirect een belang hebben bij de bereiding 

Proces afspraken 
• Voorstel is dat VWS de- informatie uitvraag en.processtappen op de mail zet; in 1 week een reactie van Leadiant 

om wel/niet mee te werken en in vier weken moet de info daadwerkelijk gedeeld worden 
Wij kunnen de mail morgen uitdoen naar Leadiant. Kan jij je vinden in deze lijn en vervolgstappen? 
Groet, 
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10.2 



Dag P 11, 
Hierbij een CONCEPT verslag. Kijk maar of dit niet te uitgebreid is. 
Groet va 

Doc. 162 

Van: 	10.2e Aan: 
Onderwerp: 	CONCEPT 191001 Verslag van gesprek met advocaten Leadiant 
Datum: 	 dinsdag 1 oktober 2019 12:34:45 
Bijlagen: 	 191001 Verslag van gesprek met advocaten Leadiant.docx 

image001.png 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

0.2 
RE: Informatie over gang van zaken CDCA tbv interview met minister van MSZ door Politico 
woensdag 2 oktober 2019 01:37:45 

Dank! Dit heb ik overgenomen: 
CDCA — Naming & shaming bij misbruik van weesgeneesmiddelstatus door de fabrikant  
• Geneesmiddel CDCA is voor zeldzame ziekte CTX door firma Leadiant geregistreerd. 
• Op stof rust geen octrooi meer. Prijs in 2005 van Chenofalk was 1. 
• Sinds 1975 was al bekend dat CDCA werkte bij ziekte CTX. 
• Leadiant heeft in 2017 EMA weesindicatie verkregen voor CDCA bij ziekte CTX. 
• Daarna heeft Leadiant bedrijven overgenomen die Chenofalk maakten. Vervolgens is Chenofalk 

van markt verdwenen. 
• Leadiant heeft prijs CDCA verhoogd naar 10.1.0 	 Voor verkrijgen van weesindicatie 

heeft bedrijf weinig extra studies en onderzoek gedaan. Extreme prijsstijging is dus niet 
verklaarbaar. 

• Leadiant is uitgenodigd voor een gesprek bij VWS om inzage in de prijs te geven. 
• De vorm en voorwaarden waaronder dit kan gebeuren zijn nog onderwerp van gesprek. 
• inzage in de prijsopbouw betekent niet automatisch dat de onderbouwing geaccepteerd wordt 

en onderhandeling kan starten. 
Achtergrond - Gevoeligheden 
N.B. Leadiant heeft aan VWS gevraagd de komende weken niet in de publiciteit te treden 
over het bedrijf en over CDCA. Ze hebben afgelopen jaar al veel imagoschade opgelopen en 
hebben lopende het gesprek met VWS geen behoefte aan verdere media-aandacht. 
Kun je daarmee leven? 
Groeten! 
1D.2d 

Van: 
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 16:57 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Informatie over gang van zaken CDCA tbv interview met minister van MSZ door 
Politico 
Zie hieronder tekstvoorstel bullets voor interview minister Bruins met Politico. 
Graag jullie aanvullingen/aanpassingen. 
Voorbeelden van krachtige optreden/afdwingen van lagere prijzen door Minister Bruins met 
betrekking tot CDCA: 

- Hoe zat het ook weer 
• Geneesmiddel CDCA voor zeldzame ziekte CTX van Leadiant. Op stof rust geen octrooi 

meer. Was al in 1976 op de markt in geneesmiddel Chenofalk voor galstenen. 
• Prijs in 2005 van Chenofalk was ItE-IP, 
• Sinds 1975 was al bekend dat CDCA werkte bij ziekte CTX. 
• Leadiant heeft in 2017 EMA weesindicatie verkregen voor CDCA bij ziekte CTX. 
• Daarna heeft Leadiant bedrijven overgenomen die Chenofalk maakten. Vervolgens is 

Chenofalk van markt verdwenen. 
• Leadiant heeft prijs CDCA verhoogd naar1W1 	 j. Voor verkrijgen van 

weesindicatie heeft bedrijf weinig extra studies en onderzoek gedaan. Extreme 
prijsstijging is dus niet verklaarbaar. 

• Leadiant heeft opname in het GVS (geneesmiddelenvergoedingssysteem) aangevraagd. Het 
Zorginstituut heeft geadviseerd om op basis van therapeutische waarde CDCA op te 
nemen maar niet die prijs te vergoeden. 

- Wat heeft de minister gedaan 
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• Minister heeft bedrijf Leadiant uitgenodigd voor een gesprek bij VWS. 
• Minister Bruins heeft in open brief in Volkskrant van 27 aug jl. bedrijven opgeroepen 

maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en transparant te zijn over prijsstelling 
van hun dure geneesmiddelen. 

• Impliciet was de oproep ook gericht aan Leadiant (zonder dat hij naam bedrijf 
expliciteerde). 

• Daarnaast wil de minister in EU- en WHO-verband vragen om het onderwerp transparantie 
bij prijsstelling dure geneesmiddelen te (blijven) agenderen . 

- Wat was het resultaat? 
• Leadiant heeft brief gestuurd aan VWS waarin ze verklaren in principe bereid te zijn uitleg 

te gaan geven over prijsstelling. Met deze brief heeft bedrijf ook publiciteit gezocht. 
• De vorm en voorwaarden waaronder dit kan gebeuren zijn nog onderwerp van gesprek. 
• Hierbij heeft minister Bruins aangegeven dat inzage in de prijsopbouw niet automatisch 

betekent dat de onderbouwing geaccepteerd wordt en onderhandeling kan starten. 
N.B. Leadiant heeft aan VWS gevraagd de komende weken niet in de publiciteit te treden over 
het bedrijf en over CDCA. Ze hebben afgelopen jaar al veel imagoschade opgelopen en hebben 
geen behoefte aan verdere media-aandacht. 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
10.2e 	 minvws.n1  

Aanwezig: maandag tot en met donderdag 
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan geneesmiddelvereoedinel@minvws.n1  
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: terugkoppeling overleg Leadiant 
Datum: 	woensdag 2 oktober 2019 15:38:47 
Bijlagen: 	image001.jag 

image002.jog 
image003.jog 
image004.jog 
image005.jog 
imaae006.onq 
imaae007.04 

Van: Bruins, B.J. (Bruno) 

Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 13:36 

Aan: 10.2e 	 
cc:10.2e 
Onderwerp: RE: terugkoppeling overleg Leadiant 
1O.2  dank 

- Ik wil wel bij presentatie aan kamercie zijn, maar dan wel in aanwezigheid van VWS-
deskundigen en de adviseur die een oordeel geeft over de geschreven stukken van L. 
een mondelinge presentatie zonder voorbereiding en waarbij we niets mee naar huis 
mogen nemen, is voor mij te weinig 

-Streven naar openbaarmaking moet niet alleen mijn ambitie zijn, maar ook die van L. Heel 
duidelijk moet die wens tot openbaarmaking doorklinken bij L. 

Gr bb 
Volg ons... 

Van 	 Rminvws.nl> 

Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 09:23 

Aan: Bruins, B.J. (Bruno) 	l@minvws.ni> 

minvws.n1>; 

(minvws.nl> 

Onderwerp: RE: terugkoppeling overleg Leadiant 
Bruno, 
Dank voor je reactie. 
Copenhagen Economics, gerenommeerd onderzoeksbureau dat ook opdrachten voor pharma 
uitvoert en afgelopen jaar in opdracht van de Commissie de studie naar de pharmaceutical 
incentives (o.a. aanvullende beschermingscertificaten ten en weesgeneesmiddelenverordening) 
heeft uitgevoerd. Kijkt vooral met een economische bril naar het pharma ecosysteem en wordt 
als pro pharma gezien. 
F2F is inderdaad een face to face meeting, in dit geval een meeting van VWS (met 
deskundigen), Leadiant en Copenhagen Economics. Zij stelden dat in eerste instantie voor 
omdat ze dan geen info hoeven te overleggen, maar delen dan de info alleen in een presentatie 
door Copenhagen Economics. Wij hebben aangegeven dat we de info eerst willen ontvangen en 
beoordelen en evt daarna nog een f2f kunnen doen. Vraag: zou je geïnteresseerd zijn als een 
dergelijke presentatie aan de kamercie zou worden gegeven? Leadiant geeft overigens aan dat 
uit die presentatie overtuigend zou blijken dat de kosten/verdiensten verhouding billijk is. 
Wat betreft vertrouwelijkheid: wij hebben de wens van vertrouwelijkheid herhaald en zullen dat 
ook in de mail aan Leadiant doen. Het ziet er dus wel naar uit dat zij de info vooralsnog 
uitsluitend vertrouwelijk willen delen (met geheimhoudingverklaring) en pas later willen kunnen 
besluiten over openbaarmaking. Wij zullen in elk geval bij alle gelegenheden (in de mail en ook 
in de geheimhoudingverklaring) steeds benadrukken dat wij streven naar openbaarmaking. In 
de mail vragen wij Leadiant om hun intentie tot openbare transparantie te bevestigen. 
Is dit akkoord voor jou? Alternatief is nu al een harde toezegging van Leadiant eisen, in dat 
geval verwacht ik dat zij hun medewerking aan het proces zullen stoppen. 
Groet 
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Van: Bruins, B.J. (Bruno) 	 tsminvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 21:58 
Aan: 	 Rminvws.nl> 
CC: 	 minvws.n1>;10.26''"-7'''' 

Rminvws.ni> 
Onderwerp: RE: terugkoppeling overleg Leadiant 
Ja, ik kan me vinden in deze lijn. 
Hebben wij een opvatting over Copenhagen economics? 
F2f is een face to face meeting? Wat is er zo nuttig aan een `on the spot' meeting? Bedoelt 
Men bij Laediant? 
Ik wil de info van L delen met de kamer; vertrouwelijkheid kan dus slechts van korte duur 
zijn - ik wil beslist niet op de info blijven zitten, daarna is openbaarheid (en dus ook delen 
met de TK) voor mij van belang. Een korte periode van vertrouwelijkheid is voor mij 
(node) te accepteren omdat dat mij gelegenheid geeft om verhelderende (additionele) 
vragen te stellen. 
Eens met de voortgang en planning, wel graag de urgentie blijven benadrukken. 
Dank! Gr bb 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: ~Ik  
Datum: dinsdag 01 okt. 2019 12:34 PM 
Aan: Bruins, B.J. (Bruno) <1  011119minvws.nl>  
Kopie: 	 11111@minvws.nl>, 

@minvws.nl> 
Onderwerp: terugkoppeling overleg  Leadiant 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

RE: laediant 
maandag 7 oktober 2019 10:16:45 
FW terugkoppelina overleg Leadiant.msq 
191001 Verslaa van gesprek met advocaten Leadiant.docx 

Hoi 
Sorry dat ik hier geen antwoord op heb gegeven. Je vraag is blijven liggen verleden week. 
Er bleek een misverstand met planning en de twee advocaten kwamen niet langs maar belden in. 
In bijgevoegde mail aan BB kun je zien wat we hebben besproken. 
En ook een concept verslagje voor intern gebruik. Hier moet 	nog akkoord op geven. 
Groet van 

Directie Geneesmiddelen en Medische TeOhnologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

@minvws.nl 

Aanwezig: 
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan geneesmiddelvergoedingOminvws.n1  

van:Iff:2e 
Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 11:43 
Aan: 10.2e 
Onderwerp: laediant 
Hoe was het gesprek dinsdag? 
Groet, 
10.2e 
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Van: 	10.2e 	, 
Aan: 	 Groep GMT-Cluster Pakkettoelating en bekostiging 
Onderwerp: 	Italiaanse mededingingsautoriteit raids offices of drugmaker Leadiant 
Datum: 	 woensdag 16 oktober 2019 09:24:10 

De Italiaanse ACM gaat achter Leadiant aan 
Onderstaand de tekst van het bericht op de website van de Italiaanse ACM 
De Antitrust Authority (ACM Italië) heeft besloten een onderzoek in te stellen tegen de 
bedrijven Essetifin SpA, Leadiant Biosciences SpA, Leadiant Biosciences Ltd., Leadiant 
GmbH en Sigma-Tau Arzneimittel GmbH, behorende tot de Leadiant-groep, vanwege het 
vermoeden van misbruik van hun dominante positie op de Italiaanse markt voor de 
productie en verkoop van geneesmiddelen op basis van chenodeoxycholzuur (CDCA) 
voor de behandeling van een zeldzame ziekte: cerebrotendineuze xanthomatosis. 
Volgens wat in de aanloopmaatregel werd verondersteld, zou Leadiant een enkele en 
gearticuleerde strategie hebben opgezet met als doel de toegang van concurrenten tot 
de markt voor de productie van op CDCA gebaseerde geneesmiddelen te beletten en 
onterecht buitensporige prijzen op te leggen voor de verkoop van hun medicijn dat dit 
actieve ingrediënt bevat, genaamd Chenodeoxycholzuur Leadiant. 

Het lijkt er met name op dat het exclusieve leveringscontract van CDCA dat is gesloten 
tussen Leadiant en het chemische bedrijf Prodotti Chimici ed Alimentari SpA, een van de 
belangrijkste producenten van dit actieve ingrediënt, voorkomt dat ziekenhuisbedrijven 
die mogelijk hun apotheek kunnen vragen om een galenische productie van op CDCA 
gebaseerde geneesmiddelen om de grondstof te verkrijgen die nodig is voor de 
productie van geneesmiddelen voor de behandeling van zeldzame ziekten. Bovendien 
lijkt het erop dat, zodra de vergunning voor het in de handel brengen van 
Chenodeoxycholzuur is verkregen, Leadiant zich verwijdend en obstructief heeft 
gedragen om in onderhandeling met AIFA een zeer hoge verkoopprijs voor dit product te 
verkrijgen, in de wetenschap dat er geen andere substitueerbare geneesmiddelen op de 
markt kunnen zijn. 

Vandaag hebben de ambtenaren van de Autoriteit inspecties uitgevoerd in de nationale 
kantoren van de betrokken bedrijven, met de hulp van de speciale antitrusteenheid van 
de Guardia di Finanza. Bovendien hebben de ambtenaren van de Autoriteit ook 
inspecties uitgevoerd in de buitenlandse kantoren van de betrokken bedrijven, 
bijgestaan door de ambtenaren van de Engelse en Duitse mededingingsautoriteiten. 

Het onderzoek wordt afgesloten op 31 oktober 2020. 

Rome, 15 oktober 2019 

Van: 	 @minyws.nl>  
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 20:07 
Aan: 	 (@minvws.nk 

	

Orninvws.nk 	 minvws.ni>; 
~114~11111Prninyws.nkill~lik  at (@rninvws.n1>; 
10.2.e  ~gr alominvws.nklillpr  ~HM 

	

@minyws.n1>;  10.2.e 	11~1111111111111111@minyws.nl>; 
@minyws.n1>;j1k2.qadiallialliVminyws.nl> 

Onderwerp: FW: Italian competition authority raids offices of drugmaker Leadiant 

Van: POLITICO Pro Alert 
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 20:07:00 
Aan 
OndéiVêrp:'-ltáhg cómpetition authority raids offices of drugmaker Leadiant 

Italian competition authority raids offices of drugmaker Leadiant 
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By Simon Van Dorpe 
10/15/19, 8:05 PM CET 1 View in your browser 

Italy's competition authority today raided the offices of Leadiant, which manufactures 
drugs for rare diseases, in an investigation into possible anti-competitive practices for one 
of its medications. 

Leadiant is accused of having restricted access to chenodeoxycholic acid (CDCA), a drug 
used to treat the rare disorder cerebrotendinous xanthomatosis, the AGCM authority said  
in a statement. Leadiant is also suspected of excessively pricing the drug. 

People suffering from cerebrotendinous xanthomatosis accumulate fats in an abnormal 
way, mostly in the brain and the tendons, provoking symptoms such as epilepsy, 
movement disorders and impaired speech. 

Officials found that Leadiant exclusively sold CDCA to a chemical company, and 
prevented hospitals from using it as an ingredient in the development of other drugs. 

In addition, the company allegedly used delaying and obstructionary tactics in its 
negotiations with the Italian drug agency to obtain a high price. 

The AGCM said that it carried out the raids in Leadiant's offices in Italy, the U.K. and 
Germany. The preliminary investigation will close by October 31, 2020. 

Leadiant is also under investigation in Belgium and the Netherlands for potential abuse of 
dominance. 

The company has previously said that "CDCA Leadiant has been developed and brought to 
market at substantial cost," according to the Guardian,. "Our pricing is justified by our 
costs and investments." 

Related stories on these topics: Competition/antitrust (in Competition), 
Competition/antitrust (in Health Care), Drug pricing, Pharma, Rare diseases, Italy (in 
Competition), Italy (in Health Care)  
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Van: 	10.2e Aan: 
Onderwerp: 	Hospita) preparation CDCA 
Datum: 	 donderdag 17 oktober 2019 15:38:59 
Bijlagen: 	 imaae001.onq 

imaae002.onq 
imaae003.ioq 

Van:0.2e 
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 22:32 
Aan:  10.2e 
cc:10.2e 
Onderwerp: hospital prepartion CDCC 
Ha 
Via een van mijn EMA collega's kreeg ik dit artikel, jullie zeer bekend natuurlijk en daaronder de 
reactie van mijn belgische collega: 
Dear Colleague 
Another interesting read which I came across in the Guardian. Our tolleagues in the Netherlands 
and Belgium will be familiar with the articles contents. 
https://www.theguardian.com/science/20  1 9/oct/1 5/diy-drugs-should-hospitals-make-the ir- 
own-medicine?CMP=Share_AndroidApp_Gmail  
van de belgische college:  
Thank you for the link 	! And yes, I'm quite familiar with the situation... I actually spoke 
last Friday with one of the KUL people involved in the attempts to purify CDCA to comply with 
the current monograph, but it seems they have not had any success using two different 
methods. So for now hope is fixed on an adaptation of the monograph to allow minor impurities 
(as noted in the article) but that Is something that will take quite a while to wind through all 
involved administrations. I think the end-of-year timeframe noted in the article is perhaps a bit 
optimistic. 
So indeed our consumer-affairs minister used his power to force a lower price on the company, 
but this is also temporary if I understood correctly, and I heard through the grapevine that 
Lediant is already judicially on the move against this decision. Moreover, it is stil' an expensive 
price compared to how it was before, even after the minister's order. So long-term I .do hope 
that a compounding solution as originally planbed will become the de facto recourse for these 
patients. 

~ER 

Clinical Assessor 
Delegate Member to the European Committee of Orphan Medicinal Products 
COMP Representative at the EMA Patients' and Consumers' Working party 
Member of the Management Board of the King Baudouin Foundation Fund for Rare 
Diseases and Orphan Drugs 
DG PRE Authorization / Asse5sors Division / Clinical Human Entity 
DG PRE Vergunning / Afdeling Evaluatoren / Cel Klinisch Humaan 
DG PRE Autorisation / Division évaluateurs / Cellule Clinique Humaine 
GD PRE Genehmigung / Abteilung Evaluatoren / Stelle Humanmedizin Klinisch 
the Federal Agency for Medicines and Health Producti 
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
I'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
die Fbderale Agentur fbr Arzneimittel und Gesundheitsprodukte 
Place Victor Hortaplein 40 / 40 
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Aan: 
CC: 

.1(@minvws.nl> 

Pminvws.nl> 
Iminvws.ni>; 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: further to our cc of september 13th [LA-Dossiers.FID35091] 
Datum: 	 woensdag 23 oktober 2019 16:27:50 
Bijlagen: 	 image001.jpq 

imag e002.jpq 
image003.jpq 
image004.jpq 
image005.jpq 
image006.pnq 
image007.jpq 
image008.pnq 

Dank voor doorsturen. 
Toevallig sprak ik met 	ook over deze eis. 
Deze eis kan ik me vanuit hun perspectief wel voorstellen. 
Hebben we morgen over. 

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

Aanwezig: maandag tot en met donderdag 
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan geneesmiddelvergoeding@minvws.n1 

Van: 
Verzonden: woensdag 23 oktober 2019 16:15 
Aan: L,,~ 
Onderwerp: FW: further to our cc of september 13th [LA-Dossiers.FID35091] 

Van: Bruins, B.J. (Bruno) 	 (@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 21 oktober 2019 10:45 

Onderwerp: RE: further to our cc of september 13th [LA-Dossiers.FID35091] 
0.9.41, dank, met name het tweede liggend streepje heeft mijn aandacht. Ik voel er weinig voor 0.à,1, 

ëopen vraag aan te passen, en om te vormen tot een gedetailleerde vraagspecificatie. 
Wellicht zien jullie daar wel mogelijkheden. Ik wacht je nader bericht af, gr bb 
Volg 	ons... 

15-1   I  n1   

Van 	i i 	 h  Rminvws.nl> 
Verzonden: zondag 20 oktober 2019 21:38 
Aan: Bruins, B.J. (Bruno) 	@minvws.ni> 

@minvws.ni> 
Onderwerp: FW: further to our cc of september 13th [LA-Dossiers.FID35091] 
Beste Bruno, 
Afgelopen vrijdagavond ontvingen we bijgevoegde reactie van Leadiant op ons bericht van 4 
oktober. We zullen de reactie morgen goed bekijken, na snelle lezing haal ik er in elk geval het 
volgende uit: 

- Leadiant wil duidelijkheid over de bereidheid van VWS om te onderhandelen n.a.v. hun 
GVS aanvraag en verbindt daaraan hun bereidheid om informatie te delen 

11511 
	

11511 
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- Leadiant stelt een proces voor waarin eerst VWS specifieert welke gegevens door VWS 

worden verlangd en hoe die worden beoordeeld, voordat zij informatie overleggen; zij 
gaan dus niet in op onze open vraag 

- Leadiant is bereid informatie vertrouwelijk te delen met VWS; tot het delen met derden is 
Leadiant alleen bereid toe onder voorwaarden en op een later moment; e.e.a. in relatie 
tot het uiteindelijke vergoedingsbesluit 

- Leadiant wil inspraak in het aanwijzen van de deskundige die wij inhuren om de informatie 
te beoordelen 

- Men stelt een termijn voor van twee weken waarin VWS o.a. specificeert welke gegevens 
worden verlangd en daarop volgende termijn van vier weken waarin Leadiant die 
gegevens overlegt. 

Groet, 10.2e 
Van: 10.2e >  
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 19:51 

Aan:  10.2e 	 n@minvws.ni> 

CC:  10.2e 	 Pminvws.ni>; 

10.2e  Pminvws.nl>;  1°." áll111.111111111.11.1111~~ 10.2e 
Onderwerp: RE: further to our cc of september 13th [LA-Dossiers.FID35091] 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2e 
FW: concept reactie CDCA voor Leadiant 
donderdag 31 oktober 2019 18:14:37 

Ook voor jou 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: "Bruins, B.J. (Bruno)" 
Verzonden: 31 okt. 2019 18:01 
Naar: "10.2e 
Cc:  "10.2e 
Onderwerp: RE: concept reactie cdca Leadiant 

Oké bb 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van:  M  0.2e 	 l(mminvws.nl>  
Datum: donderdag 31 okt. 2019 5:59 PM 
Aan: Bruins, B.J. (Bruno) <tij.bruinsminvws.nl>  
Kopie: 9"0.2e 	 (-mminvws.nl>,  
10.2e 	. /-)rninvws.nl>  
Onderwerp: RE: concept reactie cdca Leadiant 

Bruno 
We hebben de tekstpassage aangepast, zie hieronder, kan je je daarin vinden? 
Gewijzigde tekst voor brief: 
Zoals eerder gesteld is het de wens dat de informatie met de kamer en de samenleving gedeeld kan worden. Wij 
respecteren de wens van Leadiant dat de informatie desgewenst aanvankelijk als vertrouwelijk zal worden aangemerkt 
en behandeld. Wij herhalen onze ambitie en verwachting dat de informatie op enig moment in het publieke domein 
gedeeld kan worden op een nader overeen te komen tijdstip en moment. Verder willen wij benadrukken dat het proces 
van de informatie-uitvraag wat ons betreft beperkt te blijven tot hoogstens enkele ronden en zou het geheel niet langer 
dan enkele weken, hoogstens enkele maanden in beslag dienen te nemen. 
Nota bene: in ons vorige bericht hebben we daar het volgende over gezegd: 
• Although the information can and will (at the wish of Leadiant) be treated as confidential, both parties are committed 
to the ambition to ultimately make the information available to the public / parliament at a timing and in a manner to be 
agreed upon 
Groet, 

aft 
Van: Bruins, B.J. (Bruno) 
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 15:39 
Aan:  '10. 
CC:  1 0.2e 
Onderwerp: RE: concept reactie cdca Leadiant 
'10 2e,  mooie brief. 
Ik heb 1 opmerking: de passage over dat L vertrouwelijk de info kan verstrekken, behoeft 
context. 
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Ik wil eigenlijk helemaal geen vertrouwelijke info - ik wil de info kunnen delen met de 
kamer. Als L eerst vertrouwelijke info wil verschaffen moeten ze weten dat ik dat betreur. 
Als het moet, dan moet het, maar kort - en met dat duidelijke doel voor ogen: info leveren 
tbv de tweede kamer en de samenleving. Kan dat er nog bij? 
Tnx bb 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 
Datum: woensdag 30 okt. 2019 10:44 PM 
Aan: 	 Pminvws.ni> 
Kopie: 	 @minvws.nl>, 	 1 

Rminvws.nl> 
Onderwerp: concept reactie cdca Leadiant 
Beste Bruno 
Hierbij ontvang je ons concept voor een reactie aan Leadiant. Het zijn toch wel twee kantjes, met name omdat we ook 
een aantal claims en juridisch voorsorteren vanuit Leadiant moeten adresseren. Zie bijgevoegd ook de brief van Leadiant. 
Hopelijk is dit een lijn en toon die je aanspreekt. Als je later in de week er op wilt terug komen zijn we uiteraard 
beschikbaar voor toelichting of aanpassing. 
Veel succes morgen toegewenst bij de begrotingsbehandeling, 
Groet 



Van: 
Aan: 

Doc. 183 

Onderwerp: 	cdca 
Datum: 	donderdag 21 november 2019 12:44:18 

Hoi  '10.2 
Aangezien ons po vandaag niet lukt en ik morgen vrij ben, even via de mail twee vragen over 
cdca. 

Eerder hebben we het gehad over het op verzoek van de minister opstellen van een korte 
notitie met enkele bullets om aan te geven welke mogelijkheden/garanties er zouden 
zijn voor patiënten om toegang te krijgen tot geregistreerd cdca in het geval de 
bereiding niet beschikbaar zou zijn of zou komen te vervallen. Hoe ver bén jij met deze 
notitie? Ps. hoeft niet langer zijn dan max. half a4. 
De mogelijkheden waren: 1) cdca Leadiant komt beschikbaar als intramurale zorg 
(waarschijnlijk zonder korting) 2) alsnog vergoeden via GVS (al dan niet met korting). 
Bij beide opties was de vervolg vraag van minister of leadiant in een dergelijke situatie 
dat alsnog een beroep wordt gedaan op cdca Leadiant er uberhaupt een leverplicht 
geldt voor Leadiant of dat ze in de positie zijn om 'te bedanken voor de eer' en niet te 
leveren. Daarop is het antwoord volgens mij dat er geen formele leverplicht is, graag dit 
checken met i OM; of WEM en in de notitie verwerken. Daarbij ook graag 
vermelden wat in ie laatste situatie de (on)mogelijkheden zijn m.b.t importeren van de 
cdca. 

-Tweede punt is stavaza van het in productie brengen en beschikbaar maken van de 
bereiding door Amsterdam UMCU. Weet jij meer of kan je info inwinnen? 

Ps ik verwacht vandaag of morgen een reactie van Leadiant op onze laatste brief, die stuur ik 
uiteraard door! 
Dank! 
1-0.2é 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: update cdca 
zondag 1 december 2019 21:53:03 

Doc. 184 

Ha 10'24 
Minister vroeg er vorige week al naar..... heb gezegd dat ik nog zou checken met jullie. Morgen 
denk ik maar even vragen waar ze blijven bij Leadiant? Maar eventueel ook maar plan B maken 
(media?) 
Groet 
1%.23I 

Van: 
Verzonden: zondag 1 december 2019 21:03 

Aan: 

Onderwerp: update cdca 
0.9A,  welllicht voor morgen, indien minister er naar vraagt of actief: we hebben al een paar 
Inieen niets van Leadiant gehoord. Ik had eerder bericht van hen gekregen dat ze de week voor 
afgelopen week zouden reageren op onze laatste brief, maar niets vernomen. Ik zal deze week 
navraag doen. 
Groet 
irt2g 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Inhoud brief L d.d. 8 november 2019 [IWOV-Dossiers.FID35091] 
Datum: 	 donderdag 5 december 2019 12:05:34 
Bijlagen: 	 image001.png 

image004.png 
image005.joo 
191203 Inhoud brief Leadiant.docx 

Dag 
De brief bevat nog steeds geen nieuwe informatie, behalve de laatste 2 bladzijden (van de 13) 
Waarin ze aanvullende eisen stellen ten aanzien van het proces om transparantie te bieden. 
Voor hen is bieden van transparantie het startpunt van onderhandeling en pas aan einde van 
onderhandelingsproces (als een beslissing over de afloop van de onderhandeling is genomen) 
mag info publiekelijk gedeeld worden plus aanvullende eisen. 
Zie in bijlage samenvatting brief. 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

mi nvws.n1  

Aanwezig: maandag tot en met donderdag 
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan  geneesmiddelvergoedingOminvws.n1 

Van: 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 17:32 
Aan 	 Pminvws.nl> 
Onderwerp: RE: Brief d.d. 8 november 2019 [IWOV-Dossiers.FID35091] 
Dank! 
Wat bedoel je met scannen? Je bedoelt toch overdrachtelijk neem ik aan? 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

minvw s. n I  

Aanwezig: maandag tot en met donderdag 
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan  geneesmiddelvergoedingOminvws.n1 

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 15:58 
Aan: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Brief d.d. 8 november 2019 [IWOV-Dossiers.FID35091] 

Hoi ïaa 
hierbij de reactie van leadiant. Zou je deze alvast willen scannen? 
Groet 
Huib 
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Dubbel met doc. 185 



Doc. 189 
Dubbel met doc. 185 



Van: 
Aan: 0 

Doc. 191 

Onderwerp: 	191216 Brief TK voortgang CDCA CONCEPT v4 (003) 
Datum: 	 woensdag 18 december 2019 09:30:43 
Bijlagen: 	 191216 Brief TK voortgang CDCA CONCEPT v4 (003).docx 



De Minister voor MZS Deadline: LET OP 20-12-2019 
Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Ontworpen door 
r"i"9 

10 ei 

Doc. 192 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

nota 
(ter beslissing) 	Voortgang besprekingen CDCA en update financiële 

arrangementen 

Directeur GMT 	Paraaf DGCZ 

1 	Aanleiding voor deze nota 
U heeft zelf de wens uitgesproken om de Tweede Kamer nog voor het 
Kerstreces te willen informeren over de voortgang van het dossier CDCA. 
Daarnaast is het belangrijk de Tweede Kamer te informeren over de 
voortgang van de financiële arrangementen voor dure intramurale 
geneesmiddelen. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
- U wordt verzocht de brief gericht aan de Tweede Kamer, te ondertekenen 

vóór 20 december. 
- De termijn voor verzending aan de Tweede Kamer is voor het Kerstreces. 

3 	Samenvatting en conclusies 
De brief bevat informatie over de besprekingen die u hebt gehad met het 
bedrijf Leadiant, en de wensen c.q. eisen die u bij deze besprekingen steeds 
naar voren brengt: 
1. U vraagt het bedrijf om een rechtvaardiging van de forse prijsverhoging 

en wijst hen op hun verantwoordelijkheid om een maatschappelijk 
aanvaardbare prijs te vragen voor hun geneesmiddel. 
U geeft aan dat het uw wens is om de informatie over de 
prijsrechtvaardiging te kunnen delen met de Tweede Kamer. 

3. Daarnaast geeft u aan besprekingen voort te zetten in januari en daarna 
de Tweede Kamer opnieuw te informeren. 

Daarnaast bevat de brief informatie over financiële arrangementen: 
4. Succesvolle afronding van de onderhandelingen over de 

sluisgeneesmiddelen Venclyxto en Tagrisso, voor respectievelijk 
lymfeklierkanker en longkanker. 

Datum 
17 december 2019 

Kenmerk 
1628920-200278-GMT 

Zaaknummer 
200278 

Pagina 1 van 2 
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5. Informatie over aflopende financiële arrangementen en hoe deze na 
1-1-2020 vervolgd worden. 

6. Informatie over sluisplaatsing van het geneesmiddel Kadcyla voor 
behandeling van borstkanker in vroegere stadia. De behandeling met 
Kadcyla van gemetastaseerde borstkanker is reeds onderdeel van het 
basispakket. 

4 	Draagvlak politiek 
De onderwerpen waarover u in deze brief informeert staan volop in de 
belangstelling. De Tweede Kamer verwacht hierover pro-actief beleid en 
tevens hierover regelmatig geïnformeerd te worden. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
N.v.t. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
N.v.t. 

7 	Juridische aspecten haalbaarheid 
N.v.t. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
GMT intern, Directie Z. 

9 Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

10 Toezeggingen 
N.v.t. 

11 Fraudetoets 
N.v.t. 

10.2e 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1628920-200278-GMT 

Pagina 2 van 2 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

opmerkingen min MZS: "Voortgang bespreking CDCA en financiële arrangementen (zaaknummer: 200278)" 
woensdag 18 december 2019 13:00:13 
200278 - opmerkingen min MZS.odf.pdf 
191219 Voortgang besprekingen CDCA en update financiële arrangementen.pdf 

Beste Collega, 

Opmerkingen min MZS. 

Bijgaand treft u ter informatie documenten / linkje naar de zaak aan, betreffende 
'Voortgang bespreking CDCA en financiële arrangementen (zaaknummer: 200278)' 

Indien de linkjes in dit emailbericht niet functioneren, is het mogelijk dat de stukken zich 
bevinden onder een vertrouwelijk dossier waarvan u geen dossierwerker bent. Neem in dat 
geval contact op met de dossiereigenaar. 

Met vriendelijke groet, 
10.2e 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

input voor nota cdca 
woensdag 8 januari 2020 15:53:03 

Doc. 195 

Hoi  19,2,1g 
Hierbij wat noties nav de Leadiant brief die je in de nota kunt gebruiken C) 
Ik ga intussen Leadiant (eigenlijk: 	 ) bellen om te zien of we overleg kunnen 
voeren. Misschien kan dat overleg nog p aatsvin en, voordat de nota naar minister gaat. 
Groet 
10:2;g 
'de brief samengevat; 

- Een brief van 13 kantjes; een lange historische verhandeling van interacties met 
zorgverzekeraars en VWS; inhoudelijk een herhaling van eerdere brieven 

- Men spreekt de intentie uit te willen komen tot een oplossing (te weten een 
onderhandeluitkomst) 

- Ze benadrukken dat ze transparant willen zijn en dat al meerdere keren hebben 
aangeboden 

- Ze beklagen zich erover dat de procedure al sinds november 2018 loopt en zowel 
verzekeraars als VWS een onderhandeling afhouden 

- Nieuw is dat ze voorschot op de onderhandeling doen. Ze geven aan een deal te hebben 
met de VK en recent ook met een ander groot land over een prijskorting die 
vergelijkbaar is met de gemiddelde gerealiseerde uitgavenverlaging voor alle financiële 
arrangementen; dit is circa 34% prijskorting. Met het grote land wordt nog 
onderhandeld over een budget cap als aanvulling op de prijskorting. 

- L heeft nog steeds de verwachting dat het delen van informatie ook het begin van een 
onderhandeling is 

-Tegelijk stelt men dat een verzoek om transparantie gelegitimeerd moet zijn, er een kader 
en criteria moet zijn voor de beoordeling van de data en de publicatie van dat oordeel; 
de eis geen onderdeel uitmaakt van bestaande procedures of regelgeving en ook vraagt 
men waarom Leadiant hier aan moet voldaan terwijl dit niet geldt voor andere bedrijven 
(met weesgeneesmiddelen) 

- Men heeft nog steeds allerlei vragen en verwachtingen over wie de data gaat beoordelen 
en welke externen daarbij betrokken zullen worden en hoe L betrokken wordt bij. de 
keuze voor die deskundigen 

- Men wil wel informatie verstrekken, maar uitsluitend als geheimhouding gewaarborgd is. 
Ook moet er dan een start worden gemaakt met de onderhandeling. 

Voorstel voor vervolg: 
Na ontvangst van de gegevens (in elk geval het Copenhagen Economics rapport) leggen 
we dit (vertrouwelijk) voor aan een deskundige van onze keuze. Daarna starten we de 
onderhandeling. Als daar geen redelijke prijs uitkomt kunt u overwegen de 
vergoedingsaanvraag af te wijzen. Dit kan leiden tot het intrekken van de aanvraag 
door Leadiant of tot een juridisch geschil. 

Het bijzondere van deze casus is dat VWS niet zomaar wil overgaan tot het vergoeden van de 
lijstprijs (dan wel tot een vertrouwelijke lagere prijs), niet zo zeer vanwege de prijs of de 
budget impact zelf, maar vanwege de ontstaansgeschiedenis van het product, de in onze ogen 
ongewenste strategische inzet op de weesgeneesmiddelenstatus en de extreme prijsverhoging 
ten opzichte van vergelijkbare producten in het verleden. Zoals L zelf ook schetst zijn er meer 
weesgeneesmiddelen met vergelijkbare prijzen; deze middelen worden hoogstens beoordeeld 
op de prijs zelf en de kosteneffectiviteit ervan. In het geval van cdca L is er dus een andere 
reden om kritisch te zijn over de prijs, te weten dat u dergelijk strategische gedrag (door de 
kamer als medicijnkapers geframed) niet wil honoreren. U kunt daar tegen op treden door of 
een dekkende prijsverlaging te verlangen, en daarbij ook transparantie te eisen, of als de 
prijsverlaging niet afdoende is, het middel voor vergoeding af te wijzen. Dat laatste scenario is 
op zijn minst moreel te verantwoorden, maar tegelijk juridisch kwetsbaar omdat kaders 
daarvoor nog ontbreken. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10.2e 
RE: Brief d.d. 8 november 2019 
woensdag 8 januari 2020 16:58:18 
image001.nnn 
image002.ipq 
image003jpq 

Ja was ik ook bij 
Daar is hoogstens gesproken in de zin van "een onderhandeling kan niet eerder starten dan na 
ontvangst van het zin advies' 

Van: 0.2e 
Verzonden: woensdag 8 januari 2020 13:52 
Aandl  0.2e 
Onderwerp: RE: Brief d.d. 8 november 2019 
Dag  10.1 

Dank voor de brief van 8 november. 
Ik las dat Leadiant in brief van 18 oktober ook schrijft: 'during the meeting on 1 October 2018 
with the Minister, it was agreed upon that the negotiations could start after receipt of the advice 
of the Zorginstituut Nederland ("ZIN"). The ZIN issued its advite to the Minister on 22 November 
2018, a copy of which we received on 26 November 2018, and we have been waiting to start 
negotiations with the Bureau ever since. 
Waar ze dat op baseren weet ik niet. Was jij ook aanwezig bij dat gesprek? 

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

Pminvws.n1  

Aanwezig: maandag tot en met donderdag 
Vragen over de vergoeding van geneesmiddelen kunt u richten aan  geneesmiddelvergoeding0minvws.ni  

Van: I 	 Pminvws.nl> 
Verzonden: woensdag 8 januari 2020 13:38 
Aan: 	 Pminvws.nl> 
Onderwerp: FW: Brief d.d. 8 november 2019 
Hoi 
DezMil je nog tegoed! 

Van: _Dienstpostbus GMT-secretariaat 	 (@minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 november 2019 15:59 
Aan: 
Onderwerp: Brief d.d. 8 november 2019 
Geachte  
Hierbij doe i c u een a sc rit toe komen van de brief aan de firma Leadiant Biosciences Limited, 
welke heden per post is verzonden. 
Harteli'ke •roet 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den. Haag 1  m10.2e 

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitsbewijs. 
U kunt op eigen kosten gebruikmaken van de Helicon parkeergarage. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Afstenimingsverzoek: 	 verzoekt om afstemming betreffende GVS beoordeling 

CDCA Leadiant VERVOLG tee 	zaa nummer 200875) 
Datum: 	 donderdag 16 januari 2020 13:37:23 
Bijlagen: 	brief Laediant.docx  

Ha 10.2è 
Mooie brief ! 
Zie aan het slot nog een opmerking en een voorstel (laatste alinea) 
Gr 10.2e -; 
10.2e 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 

Vrijdag ben ik afwezig 

Van:10.2e 	@minvws.n1 
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 11:17 

Onderwerp: Afstemmingsverzoek 1  0.2e 	 verzoekt om afstemming betreffende 
GVS beoordeling CDCA Leadiant VERVOLG deel III (zaaknummer 200875) 

Uw collega, 	 wil graag de hierna genoemde zaak met u afstemmen. 
Het betreft de zaak met zaaknummer 200875, betreffende GVS beoordeling CDCA 
Leadiant VERVOLG deel III. Onderstaand treft u het door uw collega geformuleerde 
verzoek aan. 

Dag  10.2e 	, Willen jullie deze nota ter bespreking vervolg CDCA Leadiant 
bekijken en aanvullen? Veel dankra ; 

Om een tijdige afhandeling van deze zaak te kunnen garanderen dient de afstemming 
uiterlijk voor 17-01-2020 te zijn voltooid. 

Klik op bijgaande link om in te loggen in Marjolein. Inloggen in Marjolein  
Open vervolgens de werkvoorraad 'Afstemmen' en selecteer de zaak met zaaknummer 
200875. 



Doc. 204 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Eigen bereiding CDCA weer gestart 
dinsdag 21 januari 2020 09:07:11 
HFD 20200121 0 020 015.odf 
imaue001.eif 

Hi All, 
Ter kennisgeving; stond vanochtend in het FD. 
Met vriendelijke groet, 

10.2e 

RK4 / Farmatec 
Agentschap CIBG 1 Uitvoeringsorganisatie van VWS 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

-10.2e  
102e 	caminvws.n1 
www.farmatec.n1  
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Van: 
Aan: v 
Cc: 
Onderwerp: 	Commentaar op aanvulling geheimboudingsverldaring door L 
Datum: 	donderdag 6 februari 2020 17:45:04 
Bijlagen: 	imaae001,on8 

Dag  Eeg, 
Ik he e non-disclosure agreement CDCA (NDA) uitvoerig doorgenomen. Hierbij vallen mij een aantal zaken op. Hieronder 
ontvang je op hoofdlijnen mijn bevindingen. 

-Je gaf telefonisch aan dat de Engelse versie is opgesteld ten behoeve van de klant die slechts de Engelse taal machtig is. De 
bedoeling is dat de Engelse versie een bijlage wordt bij de Nederlandse ondertekende versie. In dat geval adviseer ik om 
een passage op te nemen waarin staat dat de Nederlandse versie leidend is. In die situatie is het overigens logischer om 
eerst gezamenlijk tot een Nederlandse versie te komen, en die vervolgens te laten vertalen. Ik wil jullie dat graag 
meegeven ter overweging. 

- Mijn advies is om bij de leverancier na te vragen of het document is vertaald door een beëdigd vertaler. Het is voor VWS 
relevant dat stukken die door de Minister worden ondertekend daadwerkelijk door een beëdigd vertaler zijn vertaald. VWS 
heeft overigens ook raamcontracten met vertaalbureaus, dus wij zouden er ook voor kunnen kiezen om het definitieve 
stuk zelf te laten vertalen. Ik wil jullie dat graag meegeven ter overweging. 

Indien gewens , an in het document zelf ook mijn opmerkingen zetten. Laat maar even weten of dat nodig is. 
Met groet, 
102e 
Van:  I 0.2e 	1 
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 19:03 
Aan:  10.2e 
Onderwerp: FW: Geheimhoudingsverklaring 
Dag 10.2e, 
Eind septeMber, begin oktober hadden we contact over geheimhoudingsverklaring tbv aanleveren informatie door 
Leadiant. 
Ze geven nu aan in principe bereid te zijn hiertoe, maar stellen aanvullingen in verklaring voor. 
Kun jij hier eens naar kijken? Het is wel in het Engels. Ze hebben vertaald. 
Graag telefonisch/mondeling overleg hierover deze week. 
Alvast hartelijk dank, 
Met groet, 
10.2e 

VWS. Directie GMT 
M 06 - 15070553 
11:9 2e  l'i!)mitivws nt 

Dubbel met doc. 207 
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Van: 
Aan: 
	

l0 2~8j 
Onderwerp: 	CDCA advies: expertise 
Datum: 	 zondag 16 februari 2020 19:24:03 

Ook voor joulen__ 
Van: 
Verzonden: zondag 16 februari 2020 19:21 
Aan:10-Z 
Onderwerp: RE: expertise 
Veel dank voor het meedenken 16:2:ë! 

Racm.nl> 
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 09:59 
Aan: 10.2.e 	 i(aminvws.nl> 
Onderwerp: RE: expertise 
Beste 10'" 
Aanvulling door mijn collega's leverde (naast wat ik al gezegd heb over PWC en Oxera) het volgende 
meer complete beeld op: 
1) PWC zou het zeker kunnen doen, maar hebben veel farma-klanten 
2) Ecorys zou een optie zijn, maar hebben mogelijk niet genoeg senior capaciteit 
3)10 2:0‘7,4::Sga*A (universiteit Rotterdam) heeft ervaring met farma-prijzen en kosten (maar geen 
accountantservaring). 
Mogelijk heb je hier nog iets aan. 
Groet, 
j0,"U 

Van: 
Verzon 	woensda 12 februari 2020 10:06 
Aan: 
Onderwerp: expe tse 
Beste 7vg-1, 
ik zou no terug komen op de vraag wie er mogelijk advies zou kunnen geven over kostengegevens 
in de rapportages van farmaceutische ondernemingen. Wij denken dan aan PWC en Oxera. 
Zie ook: https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2018/03/OFT-Assessing-profitability-1.pdf  
Dit rapport beschrijft hoe winstgevendheid (in dit geval in mededingingszaken) beoordeeld moeten 
worden. 10.2.e 	en 10.2.e 	zijn Nederlandstalig (een van de vele authors of the report) 
en wellicht goed in staat om dit te doen. 
Groet, 
10;2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If 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. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If 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. The State accepts no liability for damage of any kind 
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resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 0.2.e 	 „I Onderwerp: 	RE: Reactie Gehernhoudingsveridaring 
Datum: 	donderdag 27 februari 2020 15:09:53 
Bijlagen: 	jmacre4101.ong 

D a g19.2,9 
Dank voor je duidelijke kanttekeningen. Mee eens dat er in de reactie ook enkele suggestieve opmerkingen staan die we stevig moeten 
weerleggen. 
Ik stel voor dat we zo snel mogelijk met jou bespreken hoe we hiermee verder gaan. Eerst overeenstemming over de te volgen procedure 
lijkt me de eerste stap. Zeker vanwege het feit dat ze de communicatie over de NDA nu ook al consequent in het Engels voeren: 
Gaan wij hier nu weer in het Nederlands op reageren etc etc..? 
Mag ik een afspraak laten maken met jou en 	en?? 
Groet van EO 

EZEI 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
0611§0~~ @minvws.n1 

Aanwezig: 
filiMMINIMENUMMEREMERIEWEILIMIIIMEMMEM_. • 
Van I kir f 

Verzonden: donderdag 27 februari 2020 14:54 
Aang~tal 
Onderwerp: RE: Reactie Geheimboudingsverklaring 
Dag l(t1` r 
Dan voor het toesturen van de reactie. 
Ik heb het Idee dat de schoen op meer plekken wringt dan alleen in het niet verwijzen naar het doel van de gesprekken en een eventuele 
onderhandeling die daarna kan volgen. Zie hiervoor mijn reactie onderin de mail In het roze. 
Ik denk graag mee met het vervolg. 
Met groet, 
10.2.e 
van:10.2.e 
	

Pminvws.nl> 
Verzonden: donderdag 27 februari 2020 13:42 
Aan:10.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Reactie Geheimhoudingsverklaring 
Hierbij reactie van 10.2.e 
sta En"  0.2.e 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
06Waja Mag sOminvws.n1 

Aanwezig: 
KIMEREMEIMIMMENMENERMIMI' 
Van: 
Verzonden: donderdag 20 februari 2020 06:50 
Aan: —,afg 	 Pminvws.nl>: ga 2j :a MeKnOzta  minvws.nl> 
CC: 
Onderwerp: RE: Reactie Geheimhoudingsverklaring 
Dear  
Dear 
Thank you for your email of 11 February 2020. 
Our client's offer to disclose detailed confidential information to the Ministry's Clean Team will remain open, as per the amended draft 
NDA (as attached to our last email). That amended NDA contains reasonable suggestions. 
Hier maak ik uit op dat zij alleen in gesprek willen gaan met hun eigen versie als uitgangspunt, zoals eerder verstuurd. 
Our client is disappointed and concerned about the Ministry's rejection of the amendments which are, in essence, based on the Ministry's 
refusal to include the discussed purpose of the proposed disclosure in the NDA. 
From our client's perspective, there is only one possible purpose to disclosing confidential information: to enable the Ministry to decide (as 
we have discussed by phone) whether or not the Ministry will start pricing and reimbursement negotiations (knowing that the Ministry has 
held off on such negotiations since 7 January 2019, and knowing that providing transparency could cause the Ministry to move beyond this, 
and provide a kick-off for negotiations). The draft NDA, as amended, merely reflects this purpose. 

The Ministry's refusal to even mention the purpose of deciding on possible negotiations in an NDA has caused our dient to wonder 
whether the Ministry has ulterior or alternative purposes in mind, and if so, what these might be. 
De volgende alinea's met mogelijke achterliggende gedachten, zouden wat mij betreft door VWS stevig moeten worden gepareerd. 
You will appreciate that our client remains very concerned, first, about further "naming and shaming" in the press and in the Dutch 
Parliament. Our client is keen to confirm that this is not the Ministry's ulterior purpose of the proposed disclosure, especially in light of the 



From Pminvws.nl>  
Sent: 11 February 2020 14:31 
To: 10 2.41~/~1~' 
cc:10 2 e 	 1Pminvws.ni>EM~mdkiliw- 	Alk  
Subiect: Reactie (,, helinhotidiriP ,  verklaring 

Reeds in bezit van verzoeker, vo,géPide pagina daarom verwijderd 
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Minister's letter of 19 December 2019 to Parliament, which incorrectly suggezsted that Leadiant offered disclosure to Parliament 
regardless of, and outside the context of, pricing and reimbursement negotiations. 
Dit lijkt een nieuw punt van Leadiant. Althans, die heb ik niet als zodanig in de vorige versie gelezen. 
In theory, a second ulterior or alternative purpose could be for the Ministry to "go through the motions" of a process and/or NDA with 
Leadiant, not with a view to engaging in actual pricing and reimbursement negotiations with Leadiant, but only to set a precedent of the 
process and/or NDA that the Ministry would then apply to other pharmaceutical companies or to the pharmaceutical industry as a whole 
(see, by analogy, the MoH's polities regarding the "laatste bod"). Unfortunately, the Minister's opinion piece in De Volkskrant, the 
documents regarding "kleine en grote schaal" recently published under the "Wob", and the Minister's recent public statements about 
replacement compounding, aggravate our client's concern. 
Leadiant is keen to ensure that using Leadiant to create a precedent 'for the sake of it' is not the ulterior purpose of the proposed 
disclosure, either. 
A third, theoretical possibility is that the refusal to include any purpose for the disclosure in the NDA suggests that the Ministry has not 
been genuinely interested in pursuing pricing and reimbursement negotiations, in the knowledge of the preparation and execution of the 
relaunch of replacement compounding by the Amsterdam Medical Center. 
On the other hand, if as our client hopes —there are no ulterior or alternative purposes, it is a mystery why the purpose of deciding on 
commencement of negotiations cannót be mentioned. Surely the Ministry does not expect our client to disclose confidential information 
without any purpose? 
Also, for practical reasons, it makes eminent sense to draft an NDA with a scope that would allow confidential follow-up negotiations once 
the first step in the procss has been taken. 
Finally, we note that translations should not be an issue, as we already offered to translate the negotiated result back into Dutch (which 
can be done by a sworn translator). 
Dit is wel opvallend. In jullie e-mail hebben jullie aangegeven dat de onderhandelingen en de tekst waarover overeenstemming wordt 
bereikt, in het Nederlands is, en dat die vervolgens wordt vertaald naar het Engels. Zij draaien dit nu weer om. De tekst die leidend is 
wordt altijd in de originele taal opgesteld (in dit geval Nederlands), die vervolgens wordt vertaald naar een andere taal. 
IndieP er toch voor wordt gekozen om over de Engelse tekst te onderhandelen en die versie leidend te laten zijn, is het wellicht raadzaam 
om daarvoor de LA in te schakelen, aangezien ik niet gespecialiseerd ben in juridisch Engels. 
With best regards, 
Also on behalf of 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10.2.e 

Graag jullie reactie op concept mail aan e 
donderdag 5 maart 2020 16:52:13 
200305 CONCEPT reactie op mail  

Met groet, 
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Van: 	 10 2 e , 	• • ,‘ 
Aan: 	 10.2.e. 
cc: 	 10.2:0 .. -1 
Onderwerp: 	Nieuwe'verSie concept reactie op maill0.2;e A 200220 
Datum: 	 vrijdag 6 maart 2020 18:01:14 
Bijlagen: 	 200305 CONCEPT reactie op mail 402 e 

200131 Non-Disclosure Agreement .(01-FrCLA 	SCA 1-TOIV.200131 draft.docx 
image001.pno 

Dag Lgie kvágá,  
Reacties10Mheb ik al verwerkt in deze aangepaste versie. 
Verzoek aan jou: Wil jij nadenken over de concrete tekst/zin die we bij overwegingen kunnen 
opnemen (geelgemarkeerde passage)? 
Strekking van de zin: het doel van de gesprekken wordt nader geduid, maar daarnaast wordt 
geformuleerd dat het feit dat een NDA wordt ondertekend en dat met Leadiant wordt 
gesproken, niet betekent dat er ook vanzelfsprekend onderhandelingen zullen volgen. En dat 
daar geen rechten aan kunnen worden ontleend. 
Kun je aangeven in het voorstel vanl:Or,k2-',<Cit;::.,:/P.,;=, waar die zin moet komen te staan en 
andere plaatsen waar dit staat met track changes verwijderen? 
Hartelijk dank! 
Groet van 1.0:.2.è 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Reactie Leadiant op procesvoorstel cdca 
Datum: 	donderdag 12 maart 2020 18:14:53 
Bijlagen: 	image001.pno 

Dag 
47~ dank voor je uitgebreide reactie in de vorm van een gewijzigde NDA. 

Eergisteren hebben we VIR 	 een procesvoorstel gedaan, waarbij ik heb 

aangegeven dat we op één plaats in de NDA een opmerking willen opnemenover eventuele 

onderhandeling, en of ze hier in principe mee akkoord kunnen gaan. Ook onze restrictie dat 

slechts de Nederlandse vertaling van de NDA rechtsgeldig is. 

Vandaag heb ik met hem gebeld om zijn antwoord hierop te horen. Hij gaf aan volgende week 

een afspraak met Leadiant te hebben om hun reactie te horen. Vóór het einde van volgende 

week verwacht hij die niet aan ons te kunnen mailen. 
10.2.e 

10.2.e 	"1 
10.2.e 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
06-logtag iilawm@minvws.n1 

Aanwezig: 

Van:102.e 
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 10:43 

Aan:10.2.e 
cc:10.2.e 
Onderwerp: RE: NIEUWE VERSIE 200305 CONCEPT reactie op mail 	:-Wfl 200220 
Dag 10 2ë,  
Hierbij ontvang je de brief met een aantal aanpassingen en nieuwe tekstvoorstellen retour. Kijk 
maar even of je je er in kunt vinden (en of het inhoudelijk klopt!). 
Ik heb er bewust voor gekozen om niet in de NDA van 10:2 	te werken, omdat ik van oordeel 
ben dat die op meer stukken moet worden aangepast dan álleen de toevoeging van de zin 
waarin het doel van de gesprekken nader wordt geduid. Door alleen een zin aan te passen, wek 
je in mijn optiek de indruk dat we voor wat betreft de overige tekst akkoord zijn. 
De brief heb ik nu zodanig aangepast dat zij aan lat staan om een nieuwe versie te maken, 
waarin ons voorstel is opgenomen, maar ook waarin zij onze eerdere opmerkingen verwerken. 
Ik denk dat het het meest zinvol is om op die manier te werken, zodat ik daarna naar de nieuwe 
integrale versie kan kijken. 
Als je nog vragen hebt, weet je me te vinden. 
Met groet, 
10.2.è 
Van:10.2.e 	 Rminvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 18:01 

Aan: 1 0.2.e~tèkáái~~- 	@minvws.nl> 
CC: 10.2.e°` 	@minvws.nl> 

Onderwerp: NIEUWE VERSIE 200305 CONCEPT reactie op mail? 	200220 
Dag 10.2.è, 
Reactie.s1°." heb ik al verwerkt in deze aangepaste versie. 

Verzoek aan jou: Wil jij nadenken over de concrete tekst/zin die we bij overwegingen kunnen 

opnemen (geelgemarkeerde passage)? 
Strekking van de zin: het doel van de gesprekken wordt nader geduid, maar daarnaast wordt 
geformuleerd dat het feit dat een NDA wordt ondertekend en dat met Leadiant wordt 
gesproken, niet betekent dat er ook vanzelfsprekend onderhandelingen zullen volgen. En dat 
daar geen rechten aan kunnen worden ontleend. 
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Kun je aangeven in het voorstel van 	 waar die zin moet komen te staan en 
andere plaatsen waar dit staat met track changes verwijderen? 
Hartelijk dank! 
Groet van 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

update cdca voor curestaf 
vrijdag 13 maart 2020 08:31:04 

Ha a?» 
Minister vroeg om update cdca: 
Er is een paar weken voorbij gegaan aan het afstemmen over een vertrouwelijkheidverklaring - 
we verwachten dat die volgende week rond komt. Daarna verwachten we info van Leadiant te 
krijgen, oa het Copenhagen Economics rapport. 
Volgende week hebben we ook een briefje voor de kamer klaar met een stavaza. Minister had 
daar eerder om gevraagd omdat het al lang stil is rond het dossier. 
Groet 
ïtp:2:d 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 	

*0
. 

twee vragen over CDCA en mexiletine 
woensdag 25 maart 2020 11:37:54 
image001.ono 

Hoi Ifoi 
Hopelijk gaat het goed met je? Ik hoorde van 	dat je ook druk bent met adviezen over 
aanpassing regelgeving. 
Omdat bellen niet goed lukt stuur ik je maar een mail met mijn vragen. Hoewel ik vrees dat je 
geen tijd hebt om die te beantwoorden: 
Vraag 1 
Plaatsing van cdca op Bijlage 3A is toch niet nodig zolang de minister geen beslissing heeft 
genomen over de opname van cdca? 
Hoe moet ik de groengemarkeerde tekst interpreteren (dit is Toelichting Rzv over bijlage 3A/3B): 
Aan artikel 2.5 Rzv zijn twee leden toegevoegd (onderdeel B). In het nieuwe derde lid is geregeld 
dat in de nieuw ingevoegde bijlage 3 de geregistreerde geneesmiddelen worden genoemd ten 
aanzien waarvan de Minister voor Medische Zorg de beslissing heeft genomen dat ze niet worden 
opgenomen in het GVS. Dat de minister tot dat oordeel is gekomen blijkt in de meeste gevallen uit 
een besluit als bedoeld in artikel 2.50, vi" de lid, Rzv o een aanvraa• tot o•name in het GV 

Een geneesmiddel dat niet voorkomt in bijlage 1 of 3, is een geneesmiddel waarover 
geen besluit is genomen over opname in het GVS. Wanneer dat een geregistreerd geneesmiddel is 
dat uitsluitend op recept ter hand mag worden gesteld, bepaalt het nieuwe vierde lid, onderdeel 
a, van artikel 2.5 Rzv dat een daaraan (nagenoeg) gelijkwaardige apotheekbereiding deel 
uitmaakt van het basispakket. 

Wat is het verschil tussen 'een beslissing om niet op te nemen' en 'afzien van het voornemen' 
Bij 'het niet uitvoeren van het voornemen' kan ook opname op bijlage 3 nodig zijn blijkbaar?? 
Vraag 2 
Ik wil graag een keer sparren met je over interpretatie van wettelijke vereiste voor import van 
geneesmiddelen uit het buitenland: regelgeving importvergunning (Art. 3.17, 1e  lid, sub b, 
Regeling Geneesmiddelenwet). 
Of misschien heb je een tip met wie ik daarover wel kan overleggen?? 
Groet van 10.2.é 

• 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

cdca vervolg - input uit MAP 
donderdag 23 april 2020 11:52:55 
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Ha all 
Zoals net in thema MAP al even besproken gaat komende tijde de cdca caus weer spelen. Het is 
de verwachting dat Leadiant over enkele weken (op ons verzoek) informatie zal aanleveren die 
de prijs die ze voor cdca vragen moet onderbouwen. Wij verwachten dat ze met een rapport 
komen van Copenhagen Economics die in hun opdracht is opgesteld. Daarin waarschijnlijk een 
uiteenzetting van bedrijfseconomische informatie (investeringen, kosten etc) 
Volgende stap is dat VWS dan 'iets moet vinden' van die onderbouwing en moet besluiten over 
hetzij vergoeden, niet vergoeden of een onderhandeling ingaan. 
Het draait eigenlijk om de vraag of L zo aannemelijk kan maken dat hun vraagprijs niet 
excessief is. 
Zoals gezegd willen we een deskundige laten kijken naar de informatie van L en advies vragen 
of die info handvatten biedt om een duiding te kunnen geven over wel excessief / niet excessief 
/ neigt naar excessief want... / moeilijk iets over te zeggen... etc 
Mijn vraag aan het MAP team: 

- Weten jullie een geschikte deskundige? Graag suggesties 
- Zou het niet leuk zijn om die deskundige straks wat vragen mee te geven die voortkomen 

uit onze recente inzichten binnen het MAP team. 
Ik verwacht dat we de deskundige pas over 2/3 weken zullen gaan inschakelen. Zal ik voor 
volgende week een half uurtje plannen om te bespreken hoe we input uit MAP team 
kunnen meenemen in dit traject? 
Groet 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	RE: Reactie op NDA Laediant WJZ 
Datum: 	 dinsdag 28 april 2020 20:29:35 
Bijlagen: 	 image001.ono 

Alle opmerkingen zijn als het goed is van mij, op de een of andere manier heeft word er 
overal author van gemaakt. Ik bedoel meer de check dat er geen opmerkingen met jullie 
naam er in staan. 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van:10.2.e 	 @minvws.nl>  
Datum: dinsdag 28 apr. 2020 7:16 PM 
Aan: 10.2.e 	 minvws.nl>  
Onderwerp: RE: Reactie op NDA Laediant WJZ 

Dag 10.2.ël, 
In de versie die jij met opmerkingen aan mij stuurde kon ik jouw naam niet terugvinden. Er staat 
overal bij Auteur?? 
Maar ik denk dat ik jouw opmerkingen wel kan vinden... 
Verder tekentlD.2.e 	de NDA en wordt voor onderhandeling een andere NDA 
gebruikt. 
Met hartelijke groet, 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
0610.2.e 
Aan,.vezig:10.2.e 21.111~ 

iimill~~~1~~~111111 
Va n: 0.2.e~ 
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 13:31 
Aan: 10.2.~ 
cc: 102.e 'ZEER 
Onderwerp: RE: Reactie op NDA Laediant WJZ 
Da 
Akkoord om mijn versie door te sturen, haal nog wel even de opmerkingen er uit die ik aan jou en 	heb gericht (voor 
zover die er nog in zitten). 
Verder maakt het mij niet uit wie de Engelse versie vertaalt naar het Nederlands. VWS heeft zelf ook contracten met 
beëdigde vertalers, maar daar kan meestal wel een aantal weken overheen gaan. 
Groet, 

Van: 1 0-.2~1111111M  minvws.nl>  
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 12:44 
Aan: 10.2.e~~11111V  minvws.nk 

Pminvws.ni> 
Onderwerp: RE: Reactie op NDA Laediant WJZ 



Dag 
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Dag 
Ik heb afgelopen vrijdag met 	overlegd over de NDA voro Leadiant. 

en ik zijn het eens met je opmerkingen en het document kan wat ons betreft in deze versie 
retour aan de heer ag • 
Voor een eventuele financiële onderhandeling is een andere NDA van toepassing. 
Zou ik het document met je opmerkingen retour sturen en dan vragen of ze akkoord gaan met 
aanpassing op basis van de toelichtingen? 
Wie moet tekenen moet ik nog navragen bij collega's van BFA. 
Als aanvulling: indien Leadiant akkoord gaat willen we graag een finale Engelse versie die wij/zij 
kunnen laten vertalen in Nederlands door beëdigd vertaler. 
Maakt het uit wie dat laat doen voor jou? 
Met groet, 

Directie Genèesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
06 ës I 	 Ominvws.n1  

Aanwezig: BRIOMPROMMOISIMIR~113~1~1 
Van: 
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 16:12 
Aan: 

(@minvws.nl> 

Rminvws.n1>; 
Rminvws.nl> 

Onderwerp: Reactie op NDA Laediant WJZ 

Hierbij het stuk van Laediant met mijn opmerkingen retour. 
Ik heb hier en daar nog wat opmerkingen toegevoegd, en wat punten er uit gehaald die juridisch niet kloppen (die zien 
met name op bepalingen in relatie tot de Wob). Als de opmerkingen over de Wob worden verwijderd/aangepast 
conform mijn voorstel, zijn de juridische angels er wat mij betreft uit. 
Hier en daar zitten er ook nog een paar opmerkingen voor jullie in, bijvoorbeeld wie ondertekent. 
Checken jullie eerst en sturen jullie het vervolgens door naar Laediant? 
Als er vragen of onduidelijkheden zijn, laat het dan even weten, morgen ben ik weer goed bereikbaar (en op VWS).. 
Groet, 

Van: 1 0.2.eW 	@minvws.nl>  
Verzonden: donderdag 16 april 2020 17:43 
Aan:1 0.2.~ 	iPminvws:nl>  
CC: 1 0.2.e1.11~11=-4minvws.nl>  
Onderwerp: wat vind je van tekstvoorstel voor de NDA van 	-2 ' 
Dag 
Ik weet niet of je druk bent met Corona gerelateerde werkzaamheden, maar hoop toch dat je tijd 
.vindt voor afhandeling van cdca-casus. 
Afgelopen maandag 13 april heeft 	 een nieuw voorstel voor (Engelstalige) 
NDA opgestuurd o.b.v mijn laatste mail. Jij hebt deze mail ook gehad. Voor de zekerheid nog de 
nieuwe bijlage. 
Zou je zijn tekst voor NDA in deze bijlage kunnen bekijken en willen beoordelen of hij al 
jouw/onze aanpassingen heeft doorgevoerd (in vergelijking met zijn oorspronkelijke voorstel van 
31 januari, ook bijgevoegd). 
Zelf vind ik dit voorstel best aardig, maar ik mis de juridische expertise om dit goed te kunnen 
beoordelen. 
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Belangrijk punt voor Leadiant is toevoeging van commitment van de minister (MoH) om een 
beslissing te nemen nadat Leadiant informatie over prijsopbouw heeft overlegd. Interessant 
punt is dat ze hier 'transparantie' van willen maken. Hieronder verstaan ze 'the risks, the costs, 
the investments, and the price'. 
Onze afspraak was dat we hier eenmalig een opmerking over dit commitment zouden opnemen. 
Daarnaast had jij opmerkingen over WOB-gerelateerde passages die niet klopten. 
Lukt het je om mij begin volgende week hierover te berichten? 
Praktisch punt: hoe zouden we dat doen met vertalen? Laten wij dat doen? 
Hartelijk dank voor je reactie, 
Met groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	ile'b je tijd orTn deze aanpassingen in Leadiant in NDA te bekijken? 
Datum: 	 dinsdag 26 mei 2020 16:31:04 
Bijlagen: 	 image001.onq 

200413 - markup to 2020 01 31 - Non-Disclosure Agreement (OFFICE TRANSLATION) draft+VWS  
200430.docx 
200515 NDA+Leadiant compare version - 200514 - markup to version Leadiant of 200413+comments VWS 
200430.docx 

Dag 
Ik was verleden week een paar dagen weg, dus had ook geen tijd om naar het aangepaste stuk te 
kijken. 
De mail vania2:---é2~ -1 heb je ook ontvangen op 15 mei jl. (bijlage 200512 etc). 
Hierbij nogmaals zijn laatste versie en de laatste versie die wij aan hem hadden opgestuurd 
(bijlage 200413 etc). 
In versie van 1 	heb ik op enkele plekken de wijzigingen aangegeven die zijn nog 
aangebracht hebben. Met name in paragraaf over WOB etc. 
Kunnen we nu wel akkoord gaan met deze versie? Ik denk van wel... 
Dan kan ik een finale versie gaan aanmaken (Engels versie voorlopig) en vastleggen. Mogen zij 
laten vertalen als ze willen. 
Ik hoor graag van je deze week. Wil het graag afhandelen. 
Groet van19.2,è 



Aanwezig: 

Van: 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 269 

Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 
cc: 	10.2.e 
Onderwerp: 	Volgende fase cdca - MAP 
Datum: 	 woensdag 24 juni 2020 23:29:13 

Dag 

Had je mijn vorige mail ontvangen? 

Je zou me nog wat info mailen over ideeën en een contact bij/gelinkt aan de ACM. 

Zie hieronder ook de mail van 	die hij had gestuurd voordat we dit onderwerp telefonisch 

hebben besproken. 

Dank voor je reactie, 

Groet van 

01, 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
061~M§11@minvws.n1 

EM~11111511MEMMIIIMICI 

Verzonden: donderdag 23 april 2020 11:53 

Aan:  e 

CC: 
Onderwerp: cdca vervolg - input uit MAP 
Ha all 
Zoals net in thema MAP al even besproken gaat komende tijde de cdca caus weer spelen. Het is 
de verwachting dat Leadiant over enkele weken (op ons verzoek) informatie zal aanleveren die 
de prijs die ze voor cdca vragen moet onderbouwen. Wij verwachten dat ze met een rapport 
komen van Copenhagen Economics die in hun opdracht is opgesteld. Daarin waarschijnlijk een 
uiteenzetting van bedrijfseconomische informatie (investeringen, kosten etc) 
Volgende stap is dat VWS dan 'iets moet vinden' van die onderbouwing en moet besluiten over 
hetzij vergoeden, niet vergoeden of een onderhandeling ingaan. 
Het draait eigenlijk om de vraag of L zo aannemelijk kan maken dat hun vraagprijs niet 
excessief is. 
Zoals gezegd willen we een deskundige laten kijken naar de informatie van L en advies vragen 
of die info handvatten biedt om een duiding te kunnen geven over wel excessief / niet excessief 
/ neigt naar excessief want... / moeilijk iets over te zeggen... etc 
Mijn vraag aan het MAP team: 

- Weten jullie een geschikte deskundige? Graag suggesties 
-Zou het niet leuk zijn om die deskundige straks wat vragen mee te geven die voortkomen 

uit onze recente inzichten binnen het MAP team. 
Ik verwacht dat we de deskundige pas over 2/3 weken zullen gaan inschakelen. Zal ik voor 
volgende week een half uurtje plannen om te bespreken hoe we input uit MAP team 
kunnen meenemen in dit traject? 
Groet 
40.2.è 



Van: 
Aan: 

Onderwerp: 	ACM pb over CDCA 
Datum: 	 maandag 29 juni 2020 09:31:51 

Doc. 270 

Goedemorgen, 
Tkn, Zojuist belde ACM met het bericht dat zij straks met ene pb komen over hun onderzoek 
naar cdca Leadiant, 
Groet 
10:2M 



Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Leadiant - nieuwsbericht ACM 
maandag 29 juni 2020 10:19:43 
image001.gif 
image002.gif 
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tkn 
Van:10.2.d~ 
Verzonden: maandag 29 juni 2020 10:14 
Aan 
CC: 
Onderwerp: Leadiant - nieuwsbericht ACM 
Geachte heer41/2:0A 
Hierbij de link naar het nieuwsbericht over het onderzoek in Leadiant dat zonet gepubliceerd is: 
https://www.acm.nl/n1/publicaties/acm-zet-onderzoek-naar-weesgeneesmiddel-cdca-leadiant-door.  
Met vriendelijke groet, 
1.02:ë 

Directie Mededinging 

Muzenstraat 41 
2511 WB Den Haag 

Postbus 16326 
2500 BH Den Haag  

T: +31 701 
M: +31 6 1" 

vvww.acm.n1  
www.consuwijzer.n1 

Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de ACM 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If 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. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If 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. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

nota 

Directoraat-Generaal 
Curatieve ZorgFout! 
Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 

Ontworpen door 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 

T 	Fout! Onbekende 
naam voor 
documenteigenschap. 
M Fout! Onbekende 
naam voor 
documenteigenschap. 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 

(ter beslissing) 	Ondertekening geheimhoudingsverklaring CDCA 	Datum 

Leadiant 	 9 juli 2020Foutl Onbekende 
naam voor 
documenteigenschap. 

dGMT 	 DGCZ 

Kenmerk 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 

Bijlage(n) 
3 

1 	Aanleiding voor deze nota 
Op 5 januari jl. heeft het laatste gesprek met de minister voor MZS 
plaatsgevonden over het geneesmiddel CDCA Leadiant. In dit gesprek hebben 
wij de vervolgstappen besproken om het verzoek tot opname van CDCA in het 
Geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) af te handelen (zie bijlage). 
Leadiant heeft aangegeven transparant te willen zijn over de prijsstelling van 
het geneesmiddel. Ze willen de gevraagde informatie hierover aanleveren, 
maar uitsluitend als geheimhouding gewaarborgd is. Daartoe is in overleg 
met de fabrikant een Geheimhoudingsverklaring opgesteld die nu 
ondertekend moet worden door beide partijen. Het delen van de informatie 
door de fabrikant betekent niet per definitie een opmaat tot een 
prijsonderhandeling. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
Ik adviseer u om de bijgevoegde Geheimhoudingsovereenkomst C DCA in 
tweevoud te ondertekenen. Ten behoeve van de fabrikant is de Engelse 
vertaling als bijlage toegevoegd. 

3 	Samenvatting en conclusies 
- De Geheimhoudingsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op het delen 

van informatie over risico's, kosten en investeringen die gemoeid zijn met 
het op de markt brengen van CDCA en niet op prijsonderhandelingen. 

- VWS is gerechtigd in het kader van het politieke of publieke debat 
mededelingen te doen over het bestaan van deze 
Geheimhoudingsovereenkomst, maar niet over de inhoud, de voorwaarden, 
de uitgewisselde informatie en de communicatie vooraf en achteraf. 

- Ondertekening van de Geheimhoudingsovereenkomst door VWS houdt geen 
toezegging in om een onderhandelingstraject in te gaan. 

- VWS heeft aangegeven om, nadat Leadiant informatie heeft aangeleverd, 
een beslissing te nemen over het al dan niet aangaan van een prijs- en 
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vergoedingsonderhandeling over CDCA. 
- Het behoort tot de mogelijkheden dat de minister voor MZS op basis van 

ongeschiktheid van de aangeleverde informatie moet besluiten om geen 
onderhandeling aan te gaan en het middel niet in het GVS op te nemen. 

4 	Draagvlak politiek 
Er is in de politiek al vaker verontwaardiging geuit over onverklaarbare 
prijsverhoging van 'gekaapte' geneesmiddelen, welt-established-use 
geneesmiddelen waarbij, na het verkrijgen van een weesgeneesmiddelstatus 
de prijs extreem wordt verhoogd. De minister voor MSZ heeft in 2019 
aangegeven informatie over de prijsstelling van CDCA Leadiant met de 
Tweede Kamer te willen delen. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie.  
Na het tekenen van de Geheimhoudingsovereenkomst zal gecommuniceerd 
worden dat gesprekken met de fabrikant voortduren waarbij geheimhouding 
is afgesproken over de voorwaarden en de inhoud van de gesprekken. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
N.v.t. 

7 	Juridische aspecten en haalbaarheid 
N.v.t. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De inhoud van de Geheimhoudingsovereenkomst is afgestemd met de directie 
WJZ. 

9 	Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

10. Toezeggingen 
N.v.t. 

11. Fraudetoets 
N.v.t. 

10.2.e 

Di recto raat-Generaal 
Curatieve ZorgFouti 
Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 

Kenmerk 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 

Bijlage(n) 
3 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.é 
Onderwerp: 	RE: doncept Nota ter beslissing ondertekening Geheimhoudingsverklaring CDCDA Leadiant 
Datum: 	 zondag 12 juli 2020 09:46:59 
Bijlagen: 	 im._ge001.onq 

Hoi 10.2.éliziet er goed uit!! Mijn suggestie is om bij het begin in een paar zinnen het cdca 
dossier te introduceren...wil je dat nog doen ? dan kan je hem daarna in Marjolein zetten. 
Groet 

Van:10.2.e 
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 19:09 
Aan: 10.2.è r 
Onderwerp: Concept Nota ter beslissing ondertekening Geheimhoudingsverklaring CDCDA 
Leadiant 
Dag10.2.1 
Hierbij een concept Nota ter beslissing (ik heb voor dat format gekozen) om de 
Geheimhoudingsovereenkomst aan de DGCZ aan te bieden ter ondertekening. 
De Nederlandse tekst is gecontroleerd door WJZ (door beëdigd vertaler vertaald). 
Helaas zit er fout in de titel (het is niet Bijlage bij..). De Engelse versie wordt juist de Bijlage. 
Ik heb Leadiant gevraagd de finale versie te maken en die ondertekend op te sturen in 
tweevoud. Moet dat ook op papier?  
In afwachting graag jouw commentaar bij de Nota. 
De laatste Nota ter bespreking dd. 28 januari voeg ik toe als achtergrondinfo. 
Dank en groet, 
10.2.é 

El 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
Stand van zaken CDCA, magistrale bereiding en vergoeding door zorgverzekeraars 
woensdag 9 september 2020 14:09:39 

Hi 	, stand van zaken is als volgt: 
Het geregistreerde product 'CDCA Leadiant' is niet opgenomen in het GVS. 
Zover bij ons bekend is na publicatie van het GVS-advies (nov-2018) een prijsonderhandeling met VWS gestart. 
Hier is tot op heden geen overeenkomst over gemeld, en CDCA Leadiant is vooralsnog ook niet opgenomen in 
het GVS. 
Er is ook geen prijsafspraak tussen gezamenlijke zorgverzekeraars en fabrikant Leadiant over dit middel. Er 
lopen ook geen gesprekken op dat vlak. 
In het verleden zijn er wel enkele gesprekken geweest tussen de fabrikant en individuele zorgverzekeraars, 

• maar die hebben zover bij ons bekend, niet geleid tot bilaterale prijsafspraken. 
Overigens heeft bv. Menzis de gesprekken niet zelf afgebroken, maar Leadiant zwijgt ook op reclamering. 
Intramuraal is de magistrale bereiding CDCA van het AMC ('CDCA-AMC') beschikbaar. 
De bekostiging hiervan loopt logischerwijs niet via een add-on, maar wordt buiten de DBC om afgerekend 
tussen aanbieders en verzekeraars via een uniform addendum voor alle verzekeraars naast de bestaande MSZ 
contracten. 
Als de NZa vanaf 2021 het mogelijk maakt om ook magistrale bereidingen via add-on te declareren, dan kan 
CDCA-AMC vanaf dan ook op een meer reguliere wijze bekostigd worden binnen het MSZ kader. 
Overigens is in de periode toen magistraal bereid CDCA-AMC niet beschikbaar was (ivm. handhavingsverzoek bij 
inspectie) wel de geregistreerde variant CDCA Leadiant afgeleverd en via die hierboven beschreven intramurale 
bekostiging afgerekend (N.B. zonder enige prijsafspraak). Vanaf jan/feb 2020 was CDCA-AMC weer beschikbaar 
en is het veld weer daarop overgegaan. 
We wachten op beslissing VWS om definitief wel/niet Leadiant product op te nemen in GVS. Zo nee dan kan 
Minister product op bijlage X plaatsen waarmee de bereiding WEL voor vergoeding in aanmerking komt. Dan 
kan ook de normale weg gevolgd worden nl vergoeding vanuit de extramurale farmacie. 
urafgals222L1 p!< 	 Walli~11111.1. 
MOR 
mvg, 10.2.e  
10.2.e 	 iMenzis 
Lawickse Allee 130 1 6709 DZ Wageningen 1 Postbus 64017500 AP Enschede 

To6.10.2.e 	@menzis.nl 1 www.menzis.n1  

Aanwezig 10.2.e MOM 

Van: a0.2.e 	 Pzinl.nl>  
Verzonden: woensdag 9 september 2020 00:32 

Aan:10.2.e 	 ]@menzis.nl> 
Onderwerp: FW: Leadiant 
Hi 
Deze speel ik even door naar jou. 
Wat is de stavaza mbt prijsafspraken met Leadiant over CDCA? 
Grt, EM1111~1111 
ZorginstituUt Nederland 
M +31 (0)6 

Van: 	 Rzinl.nl>  
Verzonden: maandag 7 september 2020 08:55 

Aan: 	 Rzini.nl>  
CC: 	 Pzini.nl>  
Onderwerp: FW: Leadiant 
Zie onderstaande vraag 
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van: 10.2.élig~Pzinl.nl>  
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 18:02 
Aan:10.2.e 	 Pzini.ni>  
cc: 10.2A11~1~1@zini.nl>  
Onderwerp: RE: Leadiant 
Sorry, maar ik weet het gewoon niet: misschien toch 

Van: 10.2.- 	Rzinl.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 13:46 
Aan:10.2:~111.11Pzinl.nl>  
CC: 1 0.2.e 	 (@zinl.nl>  
Onderwerp: Leadiant 
Hoi Irris 
Ik wilde 10.2.91vragen naar de stand van zaken wat betreft LEadiant ivm de monitor, maar ik zie dat zij op 
vakantie is. Weet jij dit misschien? Zit het nou in het pakket voor een onderhandelde prijs, of loopt de 
onderhandeling nog en is alleen de magistrale bereiding beschikbaar??? 
Met vriendelijke groet, 

Team Oncologie 
Zorginstituut Nederland 
Willem Dudokhof 1 1 1112 ZA 1 Diemen 
Postbus 320 1 1110 AH I Diemen 

M +31(0)6 
Aanwezig op 

(zinl.nl 
htto://www.zorginstituutnederland.nl/ 

Van goede zorg verzekerd 
Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk 
LET OP: Bij Zorginstituut Nederland geldt een legitimatieplicht voor bezoekers. Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs worden als geldige 

legitimatie beschouwd. 

DISCLAIMER: 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde 
bent of als dit bericht abusievelijk aan u is verstuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender 
te melden en het bericht te verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was mistakenly sent to you, please inform the sender and 
delete the message. The National Health Care Institute accepts no liability for damage of 
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.,  
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De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg verzonden. 
Ontvangt u dit bericht onterecht? Dan vragen we u ons direct per e-mail te informeren en 
het bericht te vernietigen. Wij danken u voor uw medewerking. Dit bericht is afkomstig 
van één van de leden of deelnemingen van de Cotiperatie Menzis U.A. (kvk-nr.: 
02065142). 
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Inhoud brief van Leadiant 3 december 2019 

Brief beschrijft gedetailleerd de tijdslijn vanaf het moment dat ze een proefdossier bij ZIN hebben 
ingediend (april 2017) tot en met heden. 

In eerste instantie was dat dossier voor beoordeling als intramuraal geneesmiddel omdat Leadiant 
een add-on wilde aanvragen. 

In september 2017 wilden ze een a dd-on aanvraag indienen. Echter zv's blokkeerden die route en 
wilden niet samen met Radboud akkoord gaan met add-on aanvraag (drie partijen moet indienen: ni-
behandelaar- fabrikant) 

Samenvattend 

Ze hebben gedurende het hele proces het idee dat zorgverzekeraarsgeen enkel belang hebben om 
te onderhandelen omdat ze zelf financiële belangen hebben bij magistrale bereiding. 

Tegelijkertijd verwijst VWS steeds naar zv's en Platform om te onderhandelen. 

Ze hebben de indruk dat ze bij hun aanvraag voor GVS-opname van kastje naar muur worden 
gestuurd. Er zit geen schot in terwijl ze willen onderhandelen met VWS maar VWS wil ook niet 
onderhandelen. Probeert Leadiant de GVS-aanvraag te laten intrekken. Dat zullen ze niet doen 
omdat ze anders met lege handen zitten. 

De eis van transparantie over prijsopbouw kwam pas op bij de 2e  bijeenkomst 5 september 2019. 

Ze herhalen dat ze die willen geven maar wél als onderdeel van de onderhandeling. 

Zolang dit proces niet kan starten kan redelijkerwijs niet verwacht worden van Leadiant dat ze de 
GVS-aanvraag zullen intrekken. 

Als CDCA NIET in basispakket wordt opgenomen is er v.a. 1-1-2020 ruimte voor vergoeding van de 
magistrale bereiding als farmaceutische zorg. Dit is vgl. Leadiant onwenselijk omdat patiënten dan 
toegang tot een geregistreerd, kwaliteitsproduct met CDCA wordt ontzegd. 

Delen van info (bieden van transparantie) moet volgens hen gezien worden als startpunt van de 
onderhandeling. 

Ze vragen verheldering over: 

Ze weten niet naar welke info min. MZS op zoek naar is. 

Daarnaast is er geen enkele wettelijke basis in Nederlandse wetgeving voor de criteria en de nu 
gevolgde procedure voor CDCA voorafgaand aan het nemen van een beslissing over pakketopname 
in het GVS. 

Daarnaast is hen nog steeds niet duidelijk welk niveau van transparantie en detail VWS wil zien mbt 
financiële inspanningen van Leadiant om een geregistreerd geneesmiddel met CDCA te ontwikkelen. 

Waarom niet gewoon een FE-analyse? Ze hebben in 2017 een FE-dossier ingediend. 

Dat is toch de basis voor beoordeling van geneesmiddelen voor opname in het basispakket? 
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Daarom is rapport van Copenhagen Economics geschikt volgens hen 

Gezien budgetimpact die laag is, snappen ze sowieso niet waarom zij dit moeten doen. Gaat deze 
transparantie over prijsopbouw zoals we nu van Leadiant vragen ook gelden voor andere medicijnen 
van bedrijven? 

Ze zijn teleurgesteld dat VWS niet in gaat op hun suggesties over inzetten van neutraal en 
onafhankelijke expert (third party). 

Ze hebben volgende vragen overhet proces en regels bij het raadplegen van een third party: 

Welke 3rd party, garantie neutraliteit, welke vragen en documenten aan 3r party gesteld worden cq. 
voorgelegd worden? 

Zij willen een non-disclosure agreement. Ze zijn niet eens met de uitspraak over na ming & sha ming 
van minister in Volkskrant zonder volgende garanties. 

Óf info gedeeld kan worden met publiek kan pas in onderling overleg worden overeengekomen aan 
het einde van het onderhandelingsproces. 

Als besloten wordt om eerder info te delen moet Leadiant gelegenheid 2 weken tevoren gelegenheid 
worden geboden zijn zienswijze toe te voegen. 

Publiekelijk delen van informatie op zijn vroegst pas 2 weken nadat beslissing is meegedeeld aan de 
belanghebbende partijen. Zodat Leadiant 2 weken tijd heeft om juridische acties te ondernemen of 
interimoplossingen aan te vragen. 

Tot slot 

Ze zien ernaar uit om deze suggesties verder te bespreken met VWS. 



Ministerie van Volksgezondheid, 
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Ontworpen door 
4100tuf.   

M +31(0)6~ 
E 10"» „-; @MInvws.n1 

Deadline: 24-01-2020 

nota 
(ter voorbereiding van een overleg) 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Datum 
14 januari 2020 

Kenmerk 
1637707-200875-GMT 

Betreft 

,Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Update informatie CDCA Leadiant t.b.v. overleg met 
minister voor MZS dd. 28 januari 8739---97013—Cibr 

1 ,1- 3 28 januari 2020, tijdstip kkattcPar- 	t b 
kamer minister Bruins 

Zaaknummer 
200875 

Bijlage(n) 
3 

Paraaf directeur GMT 	Paraaf directeur Z 	Para« DGCZ 

C(- 2111  

1 	Aanleiding en doel overleg 
Sinds april 2019 zijn wij met elkaar in overleg over de opname van CDCA 
Leadiant in het Geneesmiddelenvergoedingensysteem. Op 5 september 2019 
heeft u gesproken met Leadiant en zijn juridische adviseurs. Daarna is er nog 
diverse malen telefonisch, schriftelijk en mailcontact geweest. Het laatste 
telefonische gesprek met hen vond plaats op 15 januari jl. 

2 	Update informatie CDCA bereid ng Amsterd• UMC (vertrouwelijk) -- 
• Inmiddels heeft Amsterdam UM (vertrouwelijk) aten weten de magistrale 

bereiding van CDCA weer ter han• eenomen. Hiervoor hebben 
ze uitgebreide grondstofcontrole laten uitvoeren en advies gevraagd over 
hun bereidingsproces. In een tijdsbestek van 3 maanden zullen patiënten 
overgezet worden op hun apotheekbereiding van CDCA. Het ziekenhuis 
heeft grondstof ingekocht om voor één jaar geneesmiddelen te maken. Dit 
is een investerin •.r Amsterdam UMC._ 

• Amsterdam UM 	-dat er ruchtbaarheid wordt gegeven aan her- 
opstarten van de 	•ereiding. 

• De prijs die Amsterdam UMC voor de bereiding gaat rekenen is nog niet 
bekend maar bedraagt minimaal € 30.000 per patiënt per jaar. Dit is 
hoger dan verleden jaar vanwege meerkosten door uitgebreide controle op 
de zuiverheid van de grondstof. 

3 Opstelling Leadiant 
In de laatste brief van 3 december jl. spreekt Leadiant de intentie uit te willen 
komen tot een oplossing (te weten een onderhandeluitkomst). Verder bevat 
de brief weinig nieuwe informatie maar betreft een historische verhandeling 
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van interacties met zorgverzekeraars en VWS. Het lij een lange opmaat voor Directoraat Generaal 
een rechtszaak of een publieke verantwoording. Bela grijkste punten: 	Curatieve Zorg 

- Ze benadrukken dat ze transparant willen zijn en d t meermaals hebben 	Directie Geneesmiddelen en
Medische Technologie 

aangeboden; 
- Ze beklagen zich dat de procedure al sinds novem•er 2018 loopt en zowel 

verzekeraars als VWS een onderhandeling zoude afhouden; 
Nieuw is een voorschot op de onderhandeling. Z geven aan een prijsdeal te 
hebben met het VK en recent ook met een ande groot land. De hierbij 
overeengekomen korting zou vergelijkbaar zijn et de gemiddelde, 
gerealis r 	it•avenverl ging voor alle finan• ele 	ra • - ii - - • in NL; 
dit 	rijskorting. Met • i an• wordt nog onderhandeld over een 
budget ca 	.anvulling op de prijskorting; 

- eadiant heeft de verwachting dat het delen van informatie ook het begin 
van een onderhandeling is; 
Tegelijk stelt men dat een verzoek om transparantie gelegitimeerd moet 
zijn, er een kader en criteria nodig zijn voor beoordeling van de data en de 
publicatie van dat oordeel. Ook stellen ze dat deze eis geen onderdeel 
uitmaakt van bestaande procedures of regelgeving. Ze vragen waarom 
Leadiant hieraan moet voldoen terwijl dit niet geldt voor andere bedrijven 
(met weesgeneesmiddelen); 

- Diverse vragen en verwachtingen over wie de data gaat beoordelen en 
welke externen daarbij betrokken zullen worden en hoe zij betrokken 
worden bij de keuze voor die deskundigen; 
Men wil wel informatie verstrekken, maar uitsluitend als geheimhouding 
gewaarborgd is. Ook is hun voorwaarde dat er dan een start wordt gemaakt 
met de onderhandeling. 

Kenmerk 
1637707-200875-GMT 

In het telefonisch gesprek dd. 15 januari heeft Leadiant opnieuw aangegeven 
in principe bereid te zijn de gevraagde informatie te willen verstrekken. Het 
gesprek spitste zich toe op de procesafspraken en voorwaarden waaronder 
Leadiant deze informatie aan VWS wil verstrekken. 
Wel vraagt Leadiant zich af in hoeverre bij een eventuele deal met VWS er 
ook daadwerkelijk waarborgen zijn voor afzet in Nederland (in het geval 
partijen toch doorgaan met het gebruik van de bereiding). VWS gaf aan geen 
garantie op werkelijke marktafzet te kunnen geven, zelfs niet als het 
geneesmiddel in het GVS opgenomen zou worden. Hoewel de voorkeur 
uitgaat naar gebruik van een geregistreerd product staat het verzekeraars vrij 
om de bereiding te blijven vergoeden. Uiteraard speelt hierbij mee in 
hoeverre een eventuele prijsdeal over CDCA Leadiant openbaar is. 
VWS heeft een geheimhoudingsverklaring ten behoeve van aanlevering van 
gegevens opgestuurd aan Leadiant ter ondertekening. 

4 	Voorstel voor vervolg: 	 -7 
Afwachten of Leadiant akkoord gaat met de geheimhoudingsverklari..gen 
deze ondertekent. Mogelijk stellen zij wijzigingen voor alvorens z willen 
tekenen waardoor het proces vertraagt; 
Na ontvangst van de getekende geheimhoudingsverklarin9 en de gegevens 
die ze willen delen (in elk geval het Copenhagen Econonfics rapport) leggen 
we deze (vertrouwelijk) voor aan een deskundige van onze keuze; 
Daarna kan - indien u dat wenst - een onderhandeling starten. Als daar 
geen redelijke prijs uitkomt kunt u overwegen de vergoedingsaanvraag af te 
wijzen. Dit kan leiden tot het intrekken van de aanvraag door Leadiant of 
tot een juridisch geschil. 
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Doc. 292 

5 	Deelnemers overle 

Het bijzondere van deze casus is dat VWS niet zomaar wil overgaan tot het 
vergoeden van de lijstprijs (dan wel tot een vertrouwelijke lagere prijs), niet 
zo zeer vanwege de prijs of de budget impact zelf, maar vanwege de 
ontstaansgeschiedenis van het product, de in onze ogen ongewenste 
strategische inzet op de weesgeneesmiddelenstatus en de extreme 
prijsverhoging ten opzichte van vergelijkbare producten in het verleden. 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1637707-200875-GMT 

Zoals Leadiant zelf ook schetst zijn er meer weesgeneesmiddelen met 
vergelijkbare prijzen; deze middelen worden hoogstens beoordeeld op de 
prijs zelf en de kosteneffectiviteit ervan. In het geval van CDCA Leadiant is er 
zoals gezegd een andere reden om kritisch te zijn over de prijs, te weten dat 
u dergelijk strategisch gedrag (door de kamer als medicijnkapers geframed) 
niet wil honoreren. U kunt daartegen optreden door of een dekkende 
prijsverlaging te verlangen, en daarbij ook transparantie te eisen, of als de 
prijsverlaging niet afdoende is, he 	voor vergoeding af te wijzen. 	Dat 	 
laatste scenario is op zijn 	 moreel te 	 ntvvoorden,2r_tm .egelijk 
juridisch kwetsbaar omd 	 aarvoor nog ontbreken. 

Indien een onderhandelresu aat wordt bereikt (substantiële prijsverlaging) 
zal Leadiant naar verwachting verlangen dat die prijs geheim blijft. Gezien de 
voorgeschiedenis zal er bij de politiek en de media belangstelling zijn voor de 
overeengekomen prijs, en of u 'goed' heeft onderhandeld. Men zal de 
overeengekomen prijs willen vergelijken met de prijs die het Amsterdam UMC 
in rekening brengt voor de magistrale bereiding. 

dien u o 	held zou willen over de overeengekomen prijs en Laediant 
bij voorbaat niet, li kt onderhandelen niet echt zinvol. 
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Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 	18 maart 2021 beroep Leadiant GmbH tegen niet handhaven door IGJ bij cdca bereiding Adam UMC 
Datum: 	 donderdag 19 november 2020 14:58:59 
Bijlagen: 	 201119 zittingsdatum beroep Leadiant GmbH.odf 

Zitting is 21 maart 2021 
Gaat dus over het besluit van IGJ om (behoudens onzuiverheden in de grondstof) niet 
handhavend op te treden tegen de apotheekbereiding door Amsterdam UMC als zodanig. 
Gr 
,10 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
tel. 070-Mt 
mob. 06 

•,-,t • e-, 

Van: 
Verzonden: donderdag 19 november 2020 13:52 
Aan:10`2 e 
Onderwerp: FW: zittingsdatum beroep van Leadiant GmbH 
tkn 
10.2.e 	 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Van:10.2.e 	 @minvws.nl> . 	. _ 
Verzonden: donderdag 19 november 2020 12:31 
Aan:10.2.e 	 Pigj.nl> 
cc:10.2.e 	 1@minvws.nl> 
Onderwerp: zittingsdatum beroep van Leadiant GmbH 
Beste collega, 
Zie bijgaande brief. 
Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Parnassusplein 51 2511 VX 1 Den Haag 1 kamer 18.22 

Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

eit 070>  
Pminvws.ni  
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de Rechtspraak 
Rechtbank Den Haag 

1 1 AANTEKENEN 	PER POST f 1  PER FAX 070-340 7834 

De minister voor Medische Zorg; Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport; Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

1:11'117.  
kk,  

NOV.1 	. 

datum 18 november 2020 
onderdeel Team administratie 2 - PC 

contactpersoon 
doorkiesnummer 088-36121 t i KEUZE 2 

ons kenmerk zaaknummer SGR 19 / 6122 BESLU V102 

Bestuursrecht 

bezoekadres 
Prins Clauslaan 60 
2595 AJ Den Haag 

correspondentieadres 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 

t 088-3622200 
f 

VANN.rechtspraak.n1 

uw kenmerk DWJZ-2018001513 	 Bij beantwoording de datum en 

bijlagen) ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 

faxnummer afdeling 088-3610660 	 behandelen. 
onderwerp het beroep van Leadiant GmbH te München 

Geachte heer/mevrouw, 

Over het beroep met zaaknummer SGR 19 / 6122 BESLU V102 deel ik u het volgende mee. 

Vooraankondiging 
De rechtbank is voornemens het beroep op 18 maart 2021 in de ochtend te behandelen, in het 
gerechtsgebouw te Den Haag. 

Als u verhinderd bent op het aangekondigde dagdeel kunt u binnen één week na verzending van deze 
vooraankondiging schriftelijk verzoeken om een andere zittingsdatum. Dit verzoek dient gemotiveerd te 
zijn. In uw verzoek dient u tevens aan te geven op welke dagdelen u verhinderd bent in de periode van 
twee weken v66r en zes weken na de voorgestelde zittingsdatum. De rechtbank zal dan een andere 
zittingsdatum vaststellen. 

U krijgt zo spoedig mogelijk na deze vooraankondiging een definitieve uitnodigingsbrief met de datum 
en het tijdstip van behandeling van de zaak op zitting. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend, 

Uw persoonsgegeVens en indien van toepassing die van uw diènt worden, voor zover nodig, voor een goede procesvoering verwerkt kt de 
13D004 	registratiesystemen van de Rechtspraak. 



de Rechtspraak 

Rechtbank Den Haag 

PostNL 
Port Betaald 

Port Payé 
Pays-Bas 
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Postbus 20302, 2500 EH Den Haag 

in lu' 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
tel. 07019-12;e1 
mob. 06-102r" 

1,-Wg 
Van: WO 
Verzonden: woensdag 9 december 2020 18:58 
Aan102e  
CC:1 . 	 1 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

1. 

Antwoordl ;  0,2trop  vragen over concept antwoord op mail 1 
donderdag 10 december 2020 10:04:01 
imaae001.ono 

over cdca vervolg 

Ha 
Ik denk dat het antwoord 2 x nee is. Ik kan me niet voorstellen dat NL een doorslaggevend 
grote populatie patiënten heeft, noch dat ze daar een businessmodel op maken. NL is daar 
bovendien helemaal niet verantwoordelijk voor. (PS weten we eigenlijk de afzetvolumina in de 
rest van de EU / wereld?). 
In de landen waar cdca Leadiant in de handel is zullen, ze gewoon hun dossierverplichtingen 
moeten nakomen en dan is er niks aan de hand. 
Het valt me op dat deze opmerkingen van Laediant eigenlijk niks te maken hebben met 
onderbouwing van hun prijs. 
Mogelijk wil Leadiant ons verleiden om uitspraken hierover te doen en discussie te entameren. 
We kunnen er dus ook (beter?) voor kiezen om helemaal niet op die passage in te gaan. 
Grf 

Onderwerp: Vragen aan jou: graag uiterlijk vrijdag 11 december een reactie J 
Dag 
We zijn nog steeds in gesprek met Leadiant over de aanlevering door hen van gegevens 
waarmee hun prijs onderbouwd wordt. 
Ze hebben nog geen informatie aangeleverd. Ze zijn er niet van overtuigd dat de Minister de 
intentie heeft om met hen te onderhandelen. In een laatste mail van 19 november staat verder 
volgende tekst: 

Products that are specifically authorised for the treatment of the disease after a thorough 
assessment of their safety, quality and efficacy by the European Medicines Agency (EMA), 
and which are manufactured using processes validated by the authorities. It is unfortunate 
that it now seems that such a solution cannot be obtained for the Netherlands, which may 
also affect CTX patients EEA wide. As the Netherlands constitute the largest European 
market, Leadiant is dependent on Dutch patients (i.e., a quarter to a third of the entire EEA 
patient population, and the largest national patient population by some distante) to populate 
its patient registry in order for Leadiant to maintain its European marketing authorisation 
(MA). The current position of the Dutch stakeholders means that the gathering of 
comprehensive clinical data regarding CDCA Leadiant and the disease CTX through the 
patient registry — which would benefit public health and all patients suffering from CTX now 
or in the future — will be blocked for the Netherlands; if the registry is not maintained as per 
EMA requirements, Leadiant may lose the MA for COCA Leadiant, which will affect all 
patients in the EEA. 

Vragen aan jou: 
1. Klopt het dat als we de apotheekbereiding toestaan in Nederland dit (indirect) een negatief 

effect kan hebben op de beschikbaarheid van het geregistreerde product in de EU? 



Doc. 300 

2. Als in NL register niet bijgehouden wordt (omdat product niet gebruikt wordt..), betekent 
het dat Leadiant voor heel EU de handelsvergunning voor CDCA kan verliezen? 

Dank voor je antwoorden, 
Groet, 
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Van:  

Aan: 	 1 	 _:1 
Onderwerp: 	re-ác:k..fp mijn voorstel voor reactie op mail Leadiant 19 november 
Datum: 	dinsdag 15 december 2020 20:50:20 
Bijlagen: 	image001.pnq 

image002.onq 

H a EP 
Dank voor de voorzet, zie hieronder. (in blauw) de aangepaste test. 
Loop je er nog eens goed door heen voordat je hem verstuurd? 
Groet 
1.n; 

st hoop  morgen naar de orkambi vragen te kunnen kijken 

ij(0). 

Verzonden: donderdag 10 december 2020 15:00 

Aan: 

Onderwerp: concept reactie op mail Leadiant 19 november 

Hierbij de reactie zoals we hebben besproken twee weken geleden. 

Graag jouw aanvullingen/schrapsuggesties (hihi). 

Ik heb de reactie op de diverse passages van haar mail achter elkaar gezet hieronder. 

Of is het duidelijker als ik in de mail van ::10.2.'è' per paragraaf onze reactie invoeg? 

Groet, 

Van: 

n 	)' • ,1 Y. 

CONCEPT 
•,- 	ré-„, d r 	r 	. e, 	•ee 

, 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 
Cc: 	 10.2.e 	 • 
Onderwerp: 	Reactie op uiiv mail van 25 maart 
Datum: 	 maandag 6 april 2020 12:49:43 

Geachte heeragail, 
Wij constateren dat er kennelijk over en weer onduidelijkheden zijn ontstaan. Mogelijk is veroorzaakt door het veelvuldige e-mailverkeer. 
Hierbij hopen wij duidelijkheid te verschaffen voor u en uw cliënt. 
Het behoeft geen betoog dat het voor de minister van groot belang is om tot goede afspraken te komen met leveranciersvan 
geneesmiddelen om de beschikbaarheid voor patiënten te waarborgen. 
U stelt dat de (voormalige) minister zich niet vooraf heeft willen committeren aan onderhandelingen. Dit is correct. Zowel de huidige als de 
voormalige minister is zoals eerder aangegeven, graag bereid om met uw cliënt in gesprek te gaan om inzicht te krijgen in de prijsopbouw. 
Hierna zal de minister beslissen of er over wordt gegaan tot onderhandelingen. De minister committeert zich dan ook niet door louter het 
aangaan van de gesprekken over de prijsopbouw met cliënt, aan onderhandelingen. 
De minister heeft aangegeven dat het enkele feit dat er gesprekken plaatsvinden over de prijsopbouw, niet betekent dat er sprake is van 
een opmaat voor onderhandeling. VWS houdt zoals ook in het tekstvoorstel verwoord, de mogelijkheid voor een onderhandeling wel open. 
Omdat dit voor uw cliënt kennelijk nog steeds niet voldoende duidelijk is/voldoende duidelijk is verwoord, stellen wij voor om aan het 
tekstvoorstel zoals door ons gemaild op 10/3/2020 een zin toe te voegen waaruit dit duidelijker naar voren komt, zodat duidelijk wordt dat 
de Minister na de gesprekken met Leadiant over de prijsopbouw, een besluit neemt over het al dan niet starten van onderhandelingen om 
tot een financieel arrangement te komen. Op deze wijze wordt hopelijk voor uw cliënt genoegzaam duidelijk dat de minister zich wel 
degelijk committeert aan het nemen van een besluit over het al dan niet starten van een onderhandeling. 
Hiermee hopen we een duidelijk bevestigend antwoord te hebben gegeven op de vraag die u in uw mail van 25 maart stelt: 'Kunt u bij 
de nieuwe minister verifiëren of hij Zich kan committeren om, nadat Leadiant inzage zal hebben verstrekt in de vertrouwelijke 
gegevens, een beslissing te nemen of het ministerie al dan niet zal onderhandelen?' 
Het gewijzigde tekstvoorstel luidt dan als volgt: 
'Deze geheimhoudingsovereenkomst heeft betrekking op het aanleveren en omgaan met de gevraagde informatie. VWS benadrukt dat het 
aanleveren van deze informatie geen opmaat is voor onderhandeling, maar VWS houdt de mogelijkheid voor onderhandeling wel open. Na 
de gesprekken met Laediant over de prijsopbouw. neemt de minister dan ook een besluit over het al dan niet starten van de 
onderhandelingen om tot een financieel arrangement te komen.' 
Volgens ons hebben alle partijen dezelfde wensen en bedoelingen, hopelijk biedt bovenstaande voor u en uw cliënt dan ook voldoende 
comfort om spoedig tot afronding van de NDA te komen. 
Hierbij wil ik u tevens het aanbod doen om in geval van onduidelijkhedèn contact op te nemen met onze jurist. De ervaring leert dat 
juristen snel kunnen schakelen over onduidelijkheden en daar spoedig gezamenlijk tot een oplossing voor kunnen komen. 
Met vriendelijke grciet, mede namensM, 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
06y0.2.è  WEM @minvws,n1 

van:10.2.e 
Verzonden: woensdag 25 maart 2020 15:02 
Aan: 10.2.e 
cc:10.2.e 
Onderwerp: RE: Reactie op uw verzoek: Commentaar op uw mail van 20 februari 
Geachte mevrouw10.2.e, 
Dank voor uw email. 
De email dient inderdaad niet zo te worden begrepen als zou cliënte een verzoek doen aan de minister om zich niet te committeren aan 
een beslissing (onze cliënte verzoekt dat de minister zich wel degelijk committeert aan een beslissing). 
De huidige status is echter dat de (voormalige) minister zich niet heeft willen committeren aan onderhandelingen en evenmin aan een 
beslissing over al dan niet onderhandelen. Uw email bevat immers de volgende zinsnede: "het aanleveren van de informatie moet niet 
worden opgevat als een opmaat daarvoor." 
Het woordje "not" staat er dan ook bewust in:'onze cliënte suggereert om aan de (nieuwe) minister de vraag voor te leggen of (ook) hij zich 
echt niet wil committeren aan het nemen van een beslissing. 
Anders gezegd: kunt u bij de nieuwe minister verifiëren of hij zich kan committeren om, nadat Leadiant inzage zal hebben verstrekt in de 
vertrouwelijke gegevens, een beslissing te nemen of het ministerie al dan niet zal onderhandelen? 
Met vriendelijke groet, 

From: 	 Pminvws.nl> 
Sent: 25 March 2020 10:05 
To: 
Subject: Reactie op uw verzoek: Commentaar op uw mail van 20 februari 
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Geachte meneer  
Ik heb de gecorrigeerde versie vanochtend ontvangen en zal deze gebruiken:  
Wij hebben nog wel een vraag n.a.v. de volgende zin in uw email. . 

With the utmost respect, and appreciating the extraordinary circumstances for everyone at the Ministry, our client would suggest 
seeking a confirmation that the (new) Minister really does ag want to commit to taking a clear decision. 

Is het woordje 'not' hier inderdaad de bedoeling? Ik kan me niet voorstellen dat uw cliënt dit wil. 
Met vriendelijke groet, 

1111111~1~111 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
06111~..."invvis 	ni  
Aanwezig: 

Van: 
Verzonden: woensdag 25 maart 2020 09:56 
Aanr 	 I Pminvws.nl> 
Onderwerp: RE: RE: Commentaar op uw.mail van 20 februari 
Geachte mevrouwil2,2,9A 
Mijn email van gisterenavond bevatte een typfout ("note" i.p.v. "not"). Ik zond dezelfde email daarom nogmaals, in verbeterde 
Vorm. 
Alvast dank om alleen de gecorrigeerde versie te gebruiken. 
Met vriendelijke groet, 

Pminvws.nl> 
Sent: 25 March 2020 09:49 
To: 
Subject: Read: RE: Commentaar op uw mail van 20 februari 
Your message 

To: 
Subject: Commentaar op uw mail van 20 februari 
Sent: Wednesday, March 25, 2020 3:49:03 AM (UTC-06:00) Central Time (US & Canada) 

was read on Wednesday, March 25, 2020 3:48:58 AM (UTC-06:00) Central Time (US & Canada). 

This e-mail is sent by a law ferm and may contain information that is privileged or confidential. 
If you are not the intended recipient, please delete the e-mail and any attachments and notify us 
immediately. 
**************************************************************************************************** 
To comply with certain U.S. Treasury regulations, we inform you that, unless expressly stated 
otherwise, any U.S. federal tax advice contained in this e-mail, including attachments, is not 
intended or written to be used, and cannot be used, by any person for the purpose of avoiding any 
penalties that may be imposed by the U.S. Interral Revenue Service. These U.S. Treasury 
regulations set forth the rules governing practice before the U.S. Internal Revenue Service. 
**************************************************************************************************** 
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Van: 	 10.2.e '7-'-'""..,'"7"1 
Aan: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	cdca afhandeling- 
Datum: 	 donderdag 11 maart 2021 18:24:05 
Bijlagen: 	 210217 Antwoord maill19gft„,, image001.pnq 

Dag 
Hierbij de mail van 	in een Word document met mijn voorstel antwoorden erbij. 
De mail bestaat uit drie punten (geel, groen en blauw). 
Mijn antwoordblokjes bestaan ook uit drie kleurenblokjes. 
Verder heb ik in de kantlijn nog enkele gedachtenspinsels of toelichting op mijn antwoorden 
gezet. 
Nieuwe opties die ik heb geïntroduceerd 

- Mogelijkheid de aanvraag en advies op een gegeven moment af te wijzen vanwege 
uitblijven aanvullende informatie (Art 2.50 sub e, Rzv) 

- Mogelijkheid om te zeggen dat we desnoods bereid zijn om zonder aanvullende info te 
onderhandelen. Maar ons eindbod is dan: prijs = kosten apotheekbereiding + openbare 
prijsverlaging. 

Tot slot 
We moeten sowieso wachten tot de ACM met eindrapport komt. 
Groet, 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	Voorstel antwoorden CDCA mail 10.2.e 8 februari 2021 
Datum: 	 donderdag 18 maart 2021 19:12:13 - 
Bijlagen: 	 210217 Antwoord mail  10 2 e 

imaae001.pno 

Dag "", 
Hierbij de concept antwoorden op de mail in een word-document. 
De mail van 10.2.e zit er bij, opgeknipt in drie delen. 
Fijn als je jouw suggesties/aanpassingen in de tekst wilt zetten. Dan maak ik op basis daarvan 
definitieve mail. 
Veel dank, 
Groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

1 

Reactie  op concept mailf e - 	 8 februari 2021 v5 
woensdag 24 maart 2021 15:51:38 
210217 Antwoord mail  40 

Hoi 10.2;1, zie hierbij nog enkele suggesties! 
Groet 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Categorieën:  

donderdag 29 november 2018 12:33 
_Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 
FW: Request for information regarding the production of CDCA capsules 

GrZfél.:Wg 
bk;1ii2~ 

Aub archiveren onder V2006337).  

Met vriendelijke groet, 

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 
qmpodp@iqj.n1  
httos://www.igi.n1 
Twitter: @IGJnl  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 20:01 
Aan: 	 @fagg-afmps.be  
CC: 
Onderwerp: Request for information regarding the production of CDCA capsules 

Dear 
Hope you are well, we have met at one of the IWG meetings. I am a tolleague 	 I 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 organization 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! 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Categorieën:  

maandag 3 september 2018 18:08 
_Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 
FW: motivering voor niet verder karakteriseren grondstof Amsterdam UMC 

KO d 

í li0' - 

Aub archiveren bij VGR inspectiebezoek 
Met vriendelijke groet, 

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 1 Ci 
cimogdo@igi.n1  
httios://www.iqj.nl   
Twitter: @IG3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

""" 	!! 	. ''''''''''''''' ''''''''''''''''' 
Van: 
Verzonden: zondag 26 augustus 2018 22:26 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: motivering voor niet verder karakteriseren grondstof Amsterdam UMC 
Dag 10~ 
Dank, ik zal het antwoord delen met azigitimg 
Groet 10.2.ei 
Van: 102.e 
Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 11:49 
Aan:102., 	 10igi.nl> 
ce 10.2.e 
Onderwerp: motivering voor niet verder karakteriseren grondstof Amsterdam UMC 
Hoi, 
Zoals besproken woensdag zouden 	en ik de motivering aanleveren voor ts 	 j 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 handelsvergunning 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 
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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 

2 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

AN: Goedkeuring afdelingshoofd en HI voor boete AMC BB 2000783 (IT 2011893) 
dinsdag 28 augustus 2018 17:15:09 

Van: ~1111@igj.nl> 
Datum: dinsdag 28 aug. 2018 4:17 PM 
Aan: @igj.nl>, 
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Voor WPM 

Van: 

Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 16:42 
Aan: 'g> 	 @igj.nl>, 	 @igj.nl> 
Onderwerp: RE: Goedkeuring afdelingshoofd en HI voor boete AMC BB 2000783 (IT 2011893) 

D agar.,:t% 

Akkoord. 

Met groet, 

@igi,n1> 
Onderwerp: FW: Goedkeuring afdelingshoofd en HI voor boete AMC BB 2000783 (IT 2011893) 

Dag ME 

Voor de officiële WPM registratie is nog jouw akkoord nodig op boete AMC vanwege reclame 
voor ongeregistreerd geneesmiddel. 
Ik ben het akkoord. We hebben dit besproken in een gezamenlijk maatregelenoverleg met FB 
en JZ. 

Groet 

Van: 

Verzonden: maandag 27 augustus 2018 11:06 
Aan: 	 Rigj.nl> 
Onderwerp: Goedkeuring afdelingshoofd en HI voor boete AMC BB 2000783 (IT 2011893) 

Hoi 'a 

Deze moet ik nog via de officiële route aan je voorleggen, zodat het in WPM kan worden 
opgenomen. 

Hierbij vragen we je akkoord op het volgende voornemen boete gericht aan AMC te Amsterdam. 

1. Welke juridische grondslag/beboetbaar feit gaat het om; 
Gnw art 84 eerste lid: reclame voor een ongeregistreerd geneesmiddel. 

2. Wat zijn de geconstateerde feiten op hoofdlijnen; 
Het AMC heeft op de eigen website een persbericht geplaatst. Daarin staat kortweg het 
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volgende: Het AMC gaat het geneesmiddel CDCA voor de zeldzame ziekte CTX zelf 
magistraal bereiden. Dit product is veilig en goed en wordt wel vergoed door de 
zorgverzekeraar. Het geregistreerde product CDCA van de firma Leadiant is duur en 
wordt niet vergoed. Patiënten kunnen vanaf nu het middel bij de apotheek van het AMC 
bestellen. 
Hiermee worden patiënten beïnvloed voor de keuze van de apotheek voor het ter hand 
stellen van het geneesmiddel. Dit valt onder de definitie van reclame. 

3. Oordeel afdelingshoofd; 

Ben jij akkoord met het voornemen boete? 

Van: II:).2; 	,t,  •"1 	gr, , 	. 
•,..,-. ,,,...-,,,g..:,, 	,,,i,j:I.,- 	,,....nAH' 

Verzonden: donderdag 5 juli 2018 16:36 

Aan: 092ÏéVgifek.--'g-417a 
ti 	 --••.'Itt..-Lk 

•,,,». , 
-...: 	

zw. 1@i2j.nl> 

Onderwerp: RE: Agendapunt voor MO-complex 11 juni 

Hoi [921A3 

Ik zou nog terugkoppelen over het maatregelenoverleg en dit ter info sturen voor MO-complex. 

Maatregelenoverleg d.d. 14 juni 2018 

Aanwezig: "  

Onafhankelijk of AMC dit product wel of niet magistraal mag bereiden, ze mogen voor het eigen 

bereide product geen reclame maken. Als het AMC zelf niets op de website had gezet, dan had 

het AMC geen reclame gemaakt. 

Dus de overtreding voor reclame doorzetten. Dit wordt een boete. Aangezien een waarschuwing 

geen formeel besluit is in Awb, kan er bij een handhavingsverzoek geen waarschuwing gegeven 

worden. 

De hoofden van FB en Promo zullen dit bespreken met HI en directie GMT van VWS. HI 

informeert IG. 

NB Voor de GMP zijde is er nog discussie of het voldoet aan alle criteria voor magistrale 

bereiding en moet het RIVM de actieve stof, die als monster is meegenomen, nog analyseren. 

Met vriendelijke groet, 

tcri~ b1,22,11.ffl 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

31 au ustus 2018 15:49 
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vumc.nl); _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 
Onderwerp: 	 RE: Ruwe data DLC analyses RIVM 

Van: 
Verzonden: donderdag 16 augustus 2018 15:27 

( Aan: s  

Categorieën: 

Geachte mevrouw gswël- 
De analyseverslagen van et 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, 

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 agx3 
grriogdP©icil•ni  
https://www.ioi.n1   
Twitter: ©IGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

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: 
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- In het rapport dd 13 juli 2018 (kenmerk: 1420/2018 GZB/EKL) 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 13 juli 2018 (kenmerk: 1420/2018 GZB/EKL) wordt genoemd dat de monsters ook zijn gescreend 
op onzuiverheden overeenkomstig een HPLC-RI methode. Kan het RIVM aangeven of dit dezelfde onzuiverheden 
betreft als aangetroffen 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 ISO gecertificeerde laboratorium Labo 
Quercus. Wij hebben foto's ontvangen van de DLC analyses uitgevoerd door Labo Quercus 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. 

Wij zouden graag met RIVM en Labo Quercus de gehanteerde werkwijze van beide laboratoria willen bespreken. 

Met vriendelijke groet, 
mede namens ,g:t  

KO Amsterdam UMC 
Universitair Medische Centra 

Mw. !K01»;:..::: 
Locatie AMC 	1 Melbergdreef , 1105AZ Amsterdam 1 Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam 
T: 	 1 E: i01;9)r4 @amc.nl   
www.amsterdamumc.n1 1 www.amc.nl   

Van: 	 @igj.nl> 
Verzonden: maandag 13 augustus 2018 15:31 
Aan: 	 @vumc.nl> 
CC: 	 2igj.n1>; 

@igj.nl>; 

Onderwerp: Ruwe data DLC analyses RIVM 

Geachte heer(i2 

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

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Methode, Ph.Eur. monografie COCA 01/2017:1189, vigerende editie. 
TLC silica gel F254 plate, Merck with article number: 105715.0001. 
Development: 156 mm 
Bandwidth: 10 mm 

On the plate from left to right: 
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verslag 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
www.rijksoverheid.n1 

Inlichtingen bij 

deling Medisch 
ecia is ische Zorg 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

OT CDCA AMC 

3 september 2018, 15.30 uur 

SKU, Utrecht 

Datum 
3 september 2018 

Aantal pagina's 
3 

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

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

wor en 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 ppWAtoevoegen 
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 
recla . 
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 
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grondstof. Vervolgens is besproken dat we het AMC een gesprek 
aanbieden (informatief).EZEMM 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. W9"731 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 
1,9,3-,M informeert 10 é In de vakantiewaarneming van aPAgi wordt 
afgestemd met l' .0 	,,. 
10Zél leest mee met het de initieve rapport. pk-p-,....,„. ..,,,.„...,¢ 	:,--A krijgen 
voorafgaand hieraan het rapport. 

6. Communicatie 
im wil ten behoeve van de woordvoering het rapport lezen. 
Communicatieplan is akkoord. 

Openstaande actiepunten 

Afgehandelde actiepunten 

Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd 
Domein Curatieve GZ en GMT 
Medisch Specialistische Zorg 
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Wie Wanneer 
FB 

Actie 
Reactie op vraag België 
of grondstof ook daar 
terecht is gekomen. 

Opmerking 
We gaan niet naar 
Eurochemicals dus 
gaan deze vraag 
niet beantwoorden. 

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

Verslag informatief 
	

22-8 
gesprek versturen 
Reactie op vraag om 
onderzoek naar 
grondstof identiteit 
onzuiverheden  

in 
afsternMing met 

Communicatieplan n.a.v. 
artikel Medisch contact / 
NRC 
Rappel Belgische 
autoriteit, VWS omtrent 
Kamervragen 

arm 
Boetebesluit reclame  Overleg 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Categorieën:  

donderda 6 september 2018 11:24 

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

Geachte hee 
De grondstof ie wor t afgenomen door het Nederlandse ziekenhuis van de Chinese producent 

wordt niet gebruikt in het geregistreerd product van Leadiant. Deze grondstof hee vo gens 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, 

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 païqd 
cimogdP©iqj.n1  
httos://www.iqj.n1  
Twitter: ©IGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 
Verzonden: donderdag 6 september 2018 10:53 
Aan: 
CC 
	

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

Dag Mevr. ,th 

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 

@fagg.be 
industry@fagg.be   



Het FAGG op Facebook, Twitter en Linkedln 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedln in 
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DG inspection/ Division Industrie / Celtule Médicaments GMP 
130 Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 

agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
fëderale agentur fër arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 

Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T + 32 

Van: 	- 	 Oigi.nl] 
Verzonden: woensdag 5 september 2018 14:19 
Aan: 	 @fagg-afmps.be> 
CC: 	 fagg-afm ps. be>; -Pe- 

Oigi.n1>; _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 	igi.nl> 
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 

Geachte heer LIB2 

@igi.n1>;107:j 

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 
In Nederland worden de CDCA capsules door het Universitair Me isc 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 van11,0.;TA, 

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, 

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 

ornixido@icil.n1  
https://www.icij.n1   
Twitter: @IG3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 
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Van: 	 Ofagg-afmps.be> 
Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 11:57 
Aan: 	 @igj.nl> 
CC:1 
	

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

ffifagg-afmps.be>; 	 @igj.n1>; 	 @fagg-afmps.be> 
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 

Beste Heer 
Best 

Ik dank u voor deze mededeling, 
Dank u voor de medewerking. 

Met vriendelijke groeten 

Ofaaa.be 
industrv@fagg.be   

DG Inspection/ Division Industrie / Cellule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 

agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
fijderale agentur fijr arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 

Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BROssEL - BRUSSELS 
T + 32 

Het FAGG op Facebook, Twitter en Linkedln 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter ét Linkedln IE D E 

Van: 	 @igi.nl] 
Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 11:52 
Aan: 	 @fagg-afmos.be> 
CC: 	 @fagg-afmps.be>; industry <industry@fagg-afmps.be> 

@fagg-afmps.be>; 	 @fagg-afmps.be>; 
Ofagg-afmps.be>; 	 pigj.nl> 

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

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

Groet, 

e ng testuursonsersteuningen teei.sregie 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
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Postbus 2518 1 5401 DA 1 Heerlen 

M 06- 
nl 

Van: 	 @fagg-afmps.be> 
Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 09:19 
Aan: 	 @igi.nl> 
CC: 	 @fagg-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 CDCA capsules 

2:) Beste Heer 0  Si,,,,ze 

Dank je voor deze informatie.. Euro-Chemicals en 	 zijn 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 , 

industry@fambe 

DG Inspection/ Division Industrie / Cellule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 

agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
fifiderale agentur fr arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 

Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T + 32 

Het FAGG op Facebook, Twitter en linkedln 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedln 

Van: 	 Pigi.nij  
Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 08:50 
Aan: 	 @fagg-afmps.be>  
CC: 	 @fagg-afmps.be>; industry <industry@fagg-afmps.be>; 

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

Geachte heer &ga 

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. 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 5401 DA 1 Heerlen 

10.2.e 
10.2.e 	.1 

van:10.2.e 	 Ofagg-afmps.be> 
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2018 15:12 

nl 

Aan:10.2.e 
Cc 10.2.e  @fagg-afmps.be>; industry <industry@fagg-afmps.be>;m3 

@fagg-afmps.be> 
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CD[A capsules 
Urgentie: Hoog 

Geachte Heergy,htl‘,..".geiS 

Toch nog enige bezorgdheid omtrent de vermelding rond de onzuiverheid die aanwezig zou zijn in de gebruikte 
CDCA grondstof. Euro-Chemicals en g,--Lgiji.  , 	 . zijn Nederlandse bedrijven 
Kunt u ons meedelen en bevestigen dat er van deze drondstoi en in het bijzonder tevens ook het betrokken lot géén 
bevoorrading van de Belgische markt heeft plaatsgevonden. 

Met voorname hoogachting, 

.@hgge 
indtil”liagg.be 

DG Inspettion/ Division Industrie / Cellule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
OG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 

agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
fdderale agentur fdr arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 

Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BROSSEL - BRUSSELS 

+ 32 2 	_ 

Het FAGG op Facebook, Twitter en Linkedln 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter et linkedln MUM 

Van: 	 @igi•ni]  
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2018 14:03 
Aan: 	 Ofagg-afmps.be> 
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 

Geachte heelal. 
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Dank voor uw respons. Ik zal een en ander doorgeleiden aan dhr.ij0'2ré 9gq en u kunt de reactie van het FAGG 
rechtstreeks aan hem doen toekomen. 

Met vriendelijke groet, 

e ing Bestuurson ersteuning en Be ei sregie 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 5401 DA 1 Heerlen 

M 06 
nl 

Van: 	 Ofagg-afmps.be> 
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2018 13:42 
Aan: 	 pigi.nl> 
CC: 	 @fagg-afmps.be>;  IKY  - 

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

	

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

Geachte Heer  72Wk 

Wij hebben nota genomen van uw verzoek. 

Gezien de vragen ook reeds door de Heer 10.2.e 	 werden gericht aan het FAGG en meer bepaald aan de 
Heer 	

en 10.2.e 	 , zal er een 
gecotirdineerd antwoord worden verstuurd. 

Met voorname hoogachting, 

Maggle 
industry@fagg.be   

DG Inspection/ Division Industrie / Cellule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 

agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
federale agentur fiir arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 

Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T + 32 

Het FAGG op Facebook, Twitter en Linkedln 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedln ria in 

Van: 
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2018 11:09 
Aan: 	 2fagg-afm ps. be>; Ofagg-afmps.be> 
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CC:EIVECW 2igi.nl> 
Onderwerp: Request for information regarding the production of CDCA capsules 

Dea r Walg5 171 

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. So we (the Dutch Healthcare Inspectorate) are asked to approach our 
Belgium colleagues. 
We need input to answer questions 4 and 5. Is it possible to give us more insights in the situation of Belgium? 

Kind regards, 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 5401 DA 1 Heerlen 

M 06 
@ictj.n1 

Van. 02 ' 
Verzon' en: woensdag 	augus us 2018 13:00 
Aan: 	 @fagg-afmps.be';3'LW j@fagg-afmps.be' 
Onderwerp: ragen Nederlandse Tweeseamer &er de situatie in België inzake het geneesmiddel CDCA (voorheen 
Xenbilox) 

Geachte heer, 	Mevro_uweys! 

Mijn naam is gán"^'Z'r.." 	 en ik ben beleidsmedewerker 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? 

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

6 
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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.cfnrasection=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierlD  
=54-13054-867-0554-2015201606057.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. 
De werkzame stof van de producent wordt besteld door leverancier 

laat de werkzame stof ompakken bij 1. en analyseren bij Quercus 
Labo bvba in België. 

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, 

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

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 à l'attention exclusive du (des) destinataire(s). Si vous avez recu cet e-mail 
par erreur, veuillez en avertir immédiatemeht l'expéditeur. Ne 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 fUr den Adressaten bestimmt sind. Sollten 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 zerstOren. Fr den 
Inhalt dieser E-Mail haftet nur der Absender, der nicht fUr irgendwelche 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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V a n : '0 8 :- 
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 18:05 
Aan: FL 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 323 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 
FW: Agenda OT CDCA 10-9 
vrijdag 7 september 2018 18:05:51 
Overzicht tiidsliinen activiteiten en gebeurtenissen CDCA capsules casus 7sep18.doo< 

Met vriendelijke groet, 

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 
amogcloCffiioj.n1  
https://www.icij.nl  
Twitter: @IG3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

CC: e, 4 

Onderwerp: RE: Agenda OT CDCA 10-9 
Bijgevoegd de tijdslijn. 
Met vriendelike 'roet 

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 i, 
gmogdp(alcu.n1  
httos://www.m.nl   
Twitter: 	 

Bekijk het verhaal van 10: Gezond vertrouwen 

Van: 
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 16:52 
Aan: 	 Rigj.ni>; 

(@igj.n1>; 

Rigj.n1>; 
l@igj.n1>; 

@i2j.ni>;  

Pigj.ni>; 
igj.n1>; 

(igi•ni>11111.111111.1.1.  
Riej.n1>; 

Rigj.n1>; 
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CC: ). 
(igi-ni>; ~la Rigj.nl> 

(fligj.nl> 
Onderwerp: Agenda OT CDCA 10-9 
Beste allen, 
Bijgaand de agenda voor het aankomend OT CDCA op maandag 10 september. Daarnaast 
bijgevoegd het verslag van het afgelopen OT op maandag 3 september en de overwegingen bij 
de boete voor het maken van reclame door het AMC. 

@add zou jij weer voor het OT van maandag een update kunnen sturen van de tijdlijn? 

Graag hoort EVWX- 4'79 wie er ingebeld wil worden voor het overleg, voor zover nog niet aan 
haar doorgegeven. 
Goed weekend alvast en tot maandag. 
Met vriendelijke, groet 

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 
10:1 ,1 , 	• i..nl 

tes•/wwwie nl 
Twitter: @IGJnI 
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Overzicht tijdslijnen activiteiten en gebeurtenissen CDCA capsules 
casus. 
7 mei 2018  
Ontvangst handhavingsverzoek Leadiant IT (2011893), V2006337 

14 mei 2018  
Ontvangstbevestiging handhavingsverzoek FB (16 mei 2018 per abuis nogmaals bevestigd) 

1 juni 2018  
Initieel overleg binnen IGJ tussen FB, JZ over het ontvangen handhavingsverzoek (verslag aanwezig) 

4 juni 2018 
ProMo wordt door FB gevraagd om te kijken naar reclame deel. 

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

11 juni 2018 
MO complex? 

12 juni 2018  
• Gemeenschappelijk inspectiebezoek AMC n.a.v. handhavingsverzoek met inspecteurs ProMo en FB 

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

13 juni 2018  
CDCA werkzame stof monsters ontvangen bij het RIVM met als onderzoeksvragen: 
1. Voldoet de werkzame stof CDCA aan de eisen in de huidige en nieuwe Ph.Eur monografie? 
2. Voldoet de werkzame stof CDCA qua polymorfie aan de specificaties van het geregistreerd product? 
3. Wat zijn de verschillen in de vrijgifte specificaties en analytische testen van de werkzame stof 
gebruikt in het product van de ziekenhuisapotheek t.o.v. de herziene en huidige Ph.Eur. monografie 
en t.o.v. de specificaties en analytische testen van het geregistreerd product? 
4. Wat is de impact en het risico van deze verschillen in specificaties en analytische testen? 

19 juni 2018 
Overleg IGJ (FB, JZ en ProMo) over vervolg handhavingsverzoek. Afgesproken dat er 2 aparte 
bezoekverslagen komen van FB en ProMo). 

20 juni 2018  
Handhavingsverzoek (zonder bijlagen) verstuurd naar het AMC 

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

27 juni 2018  
• Nieuwe stukken ontvangen van Leadiant (bijlagen 31-35). 
• Telefonisch contact tussen IGJ ProMo en AMC 

28 juni 2018  
IGJ FB email AMC over aanbreken contramonsters voor analyses RIVM wegens tekort bemonsterde 
hoeveelheid. 

29 juni 2018 
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IGJ 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 contramonsters 

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 gestelde limiet van 0.25%. 
2. De polymorfe vorm van de onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van batch 17081) komt 
overeen met de CDCA van 
3. 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'. 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 'Substances for pharmaceutical use'. 
4. De impact en het risico van het ontbreken van de onder punt 3 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. 

• Nieuwe contra monsters CDCA genomen bij het AMC 

16 juli 2018  
telefonisch overleg FB met RIVM 

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

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 0.25%. Het gehalte van de 
onbekende onzuiverheden ligt tussen de 0.27% - 0.75% en tussen de 1%-2%. 

23 juli 2018 
Conceptrapport FB 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 
26 juli 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 
• Conceptverslag zienswijzegesprek opgestuurd naar het AMC; 
• opvolging uitkomsten zienswijzegesprek opgestuurd door het AMC. Het AMC bevestigt schriftelijk 

dat de bereiding is gestaakt. 
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31 juli 2018 
Afzien van voorgenomen bevel opgestuurd; 
reactie AMC op besluit afzien van voorgenomen bevel 

8 augustus 2018  
• Gesprek van IGJ (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 persvragen Medisch Contact 

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

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

14 augustus 2018  
Ontvangst Wob verzoek DSW 

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 woordvoeringslijn 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 DSW: besproken dat Wob jurist VWS contact 

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

• 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 ProMo verstuurd 

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

wordt geen additionele informatie gegeven. 

3 september 2018  
• Vraag via email gesteld door FB aan AMC over CoA van Chinese grondstofproducent (niet 

ondertekend en naam producent afwezig) 
• Kamervragen 2018Z14803 (CDA) en 2018Z14590 (SP) verstuurd 

5 september 2018  
• Informatie RIVM analyses verstuurd door FB naar Belgische autoriteiten (FAGG) 
• CoA van het AMC ontvangen van Chinese grondstofproducent[1.' 
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• Aanvraag debat C DCA 

Openstaande activiteiten 
Omschrijving activiteit 
1. Afronden gespreksverslag van 9 augustus 

2018 

Uitvoerende(n) 
MSZ 

Tijdslijn 

2. Afronden boeterapport ProMo 
3. Afronden (definitief) inspectierapport FB (met 

conclusies 
4. Afronden schriftelijke waarschuwing artikel 66 

lid 1 Gnw. 

inspecteur ProMO metJZ 
inspecteur FB met JZ 

Inspecteurs FB met JZ 

September 2018 
September 2018 

September 2018 

5. Versturen voornemen tot het opleggen van 
een boete ProMo met boeterapport samen met 
definitief inspectierapport FB 

Inspecteurs ProMo en FB met JZ September 2018 

6. Reactie op zienswijze van het ziekenhuis op 
het voornemen tot het opleggen van een 
boete 

Inspecteur ProMo met JZ 

7. Opstellen boetebeschikking 	 3Z 
8. Versturen boetebeschikking en schriftelijke 

waarschuwing artikel 66 lid 1 
Inspecteur FB en JZ 

vei& 31 oktober 2018 9. Opstellen voornemen op besluit op 
handhavingsverzoek 

10. Verzenden voornemen op besluit op 
handhavingsverzoek aan verzoeker 

inspecteur FB en JZ 

inspecteur FB en JZ vóór 31 oktober 2018 

11. Ontvang en zienswijze verzoeker op 
voornemen besluit op handhavingsverzoek 

vóór 31 oktober 2018 JZ 

vóór 31 oktober 2018 inspecteurs en JZ 12. Opstellen besluit op handhavingsverzoek 
vóór 31 oktober 2018 3Z 13. Verzenden besluit op handhavingsverzoek aan 

verzoeker en cc aan ziekenhuis 
14. WOB verzoek DSW JZ 
15. Opstellen samenvatting toezichtkader 

grondstof 
FB met communicatie 

FB met communicatie 16. Q&A CDCA 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Categorieën:  

_Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 
RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
uitslagbrief CH2018-002_CDCA def-correctie.pdf; uitslagbrief CH2018-002_CDCA 
aanvullend-def-correctie.pdf 

Geachte heer 
Bijgevoegd de gecorrigeerde RIVM verslagen. 
Zoals al eerder aangegeven aub vertrouwelijk behandelen. 
Met vriendelijke groet, 

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 
grnbcidp(aigi.n1  
https://www.iqj.n1   
Twitter: @IG3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 
Verzonden: maandag 10 september 2018 10:14 
Aan: 
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Beste Heer 
Dank voor uw a ertheid. Er is een typefout in het verslag gekomen. Het gaat om 1 batch met het nummer 

Met vriendelijke groet, 

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 
cimindig@icij.n1  
https://www.iqj.n1   
Twitter: ©IGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 	 @fagg-afmps.be>  
Verzonden: maandag 10 september 2018 10:02 



van:10.2.e 	 @igi.nl] 
Verzonden: woensdag 5 september 2018 14:19 
Aan: 10.2.1111~@fagg-afmps.be> 

inhoud identiek aan doe-: 322 

2 

Het FAGG op Facebook, Twitter en Linkedln 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedln in 

Doc. 332 
Aan:10.2.e 	@igi.nl> 
cc:  10.2.e 	 Ofagg-afmps.be> 	 @igj.n1>; 

@igj.n1>; _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 	@igj.n1>; 
@fagg-afmps.be>; 

ofagg-afmps.be>; 	 ffifagg-afmps.be> 
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Urgentie: Hoog 
Beste Mevr.kk' 
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 	r0-' als pty.,?1 1 als ,01& 
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, 

MIE 
Inspecteur GMP 

Pfagg.be  
industry@fagg.be  
DG Inspection/ Division Industrie / Celtule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 
agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
fdderale agentur fdr arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 
Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T + 32 2 528 40 00 

pfagg-afmps.be>; industry 



Doc. 333 

Van: 	 IgStiLtjW 
Aan: 	 Dienstpostbus IGJ GMP-GDP  
Onderwerp: 	FW: RIVM Brief Onderzoeksopdracht met bijlagen 
Datum: 	woensdag 12 september 2018 16:45:36 
Bijlagen: 	ATT00002.joci 

uitslaabrief CH2018-002 CDCA aanvullend-def-correctie.pdf 
uitslaabrief CH2018-002 CDCA def-correche.pdf 
imane001.joq 

Aub archiveren onder VGR inspectiebezoek CDCA AMC 
Met vriendelijke groet, 

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 
gmogdo()kU.n1  
httos://www.iaj.n1  
Twitter: ©IGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: laila 
Verzonden: woensdag 12 september 2018 08:02 

Aan: WEM 
Onderwerp: RE: RIVM Brief Onderzoeksopdracht met bijlagen 

Beste 

hierbij de gewijzigde rapportages 

Centre for Health Protection 
Na
117

tional Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 

37Z0454.,, 
ti-bc Bilthoven, The Netherlands 

phone: +31 3011EM 

email: 



CDCA Ph.Eur. monografie 
01/2017:1189 
Parameter 

Pot 9, A142004 

Reálikaat 

> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Geneesmiddelen en Medische Technologie 

Post ~ 
6401 DA Heerlen 

li  I I et ligel lil Iele lil  pil d 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www. rivm. nl  

KvK Utrecht 30276683 

T 030 274 91 11 

F 030 274 29 71 
info@rivm. nl 

Datum 
Betreft 

12 september 2018 
CH2018-002; A1420 Chenodeoxycholic acid, 
aanvullende informatie, gewijzigde rapportage 

Ons kenmerk 
1420/2018 rtosam 
Behandeld door 

10.2.è 7I 
wetenschappelijk medewerker 

10.2.e 	' 

F - 
10.2.e 	@rivm.n1 

Geachte mevrouWM.11 

Hierbij treft u de gewijzigde rapportage aan zoals door u aangegeven in de 
correspondentie van 10-9-2018. De wijziging betreft het batch nummer 
(170801 ipv 17081) van de onderzoeksobjecten. 

In het telefonisch overleg op maandag 16 juli jl. heeft u verzocht ook de 
contramonsters (order A142002 en A142004) te analyseren op 
onzuiverheden met de DLC methode uit de vigerende Ph.Eur. monografie 
Chenodeoxycholic acid (CDCA, 01/2017:1189) en een schatting van het 
gehalte van de onbekende onzuiverheden te doen. 
Verder verzocht u om onderbouwende informatie met betrekking tot de 
smeltpunt bepaling in relatie tot de polymorfe vorm. 

Hierbij treft u de resultaten van het aanvullende onderzoek aan. 

Onzuiverheden 
Beide contramonsters zijn onderzocht op onzuiverheden volgens de 
vigerende Ph.Eur. monografie van CDCA, 01/2017:1189. 

Related substances 
TLC: 	 TLC 

	
TLC 

• Lithocholic acid 5_ 0.1% 
	 • 	complies 	 • 	complies 

• Ursodeoxycholic acid 1% 	• 	complies 	 • 	complies 
• Cholic acid 5 0.5% 	 • 	complies 	 • 	complies 
• Any other 0.25% 	 • 	does not comply 	• 	does not comply 

Beide monsters voldoen niet aan de eis voor onzuiverheden uit de vigerende 
Ph.Eur monografie voor CDCA (01/2017:1189). Er zijn meerdere onbekende 
onzuiverheden aangetroffen boven de gestelde limiet van 0.25%. 

Versie: 1.0 
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Beide monsters vertonen een overeenkomstig onzuiverheidsprofiel en de 
verkregen resultaten komen overeen met de eerder gerapporteerde 
resultaten. Met behulp van een semi-kwantitatieve DLC is een schatting 
van het gehalte van de onbekende onzuiverheden gedaan; de onbekende 
onzuiverheden liggen tussen de 0.27% - 0.75% en tussen de 1%-2%. 

Datum 
12 september 2018 

Ons kenmerk 
1420/2018 gul] 

Polymorfie 
In de eerder overgelegde rapportage d.d. 13 juli jl. is gerapporteerd dat het 
smeltpunt van beide monsters voldoet aan specificatie van 

, d.w.z. het verkregen smeltpunt valt binnen de range van 

Een bepaling middels X-ray diffraction wordt niet noodzakelijk geacht voor 
de bepaling van de polymorfe vorm, omdat in het registratiedossier van 
Chenodeoxycholic acid Leadiant 250 mg harde capsules, EU/1/16/1110/00 
het volgende is vastgelegd: 

MIIIIIIIII~111111111~111 
111~111111~111111111~111~7  

De smelt ranges van de verschillende polymorfe vormen verschillen betrekkelijk 
veel, zodat er geen twijfel kan bestaan over de polymorfe vorm van de onderzochte 
CDCA monsters. 

Versie: 1.0 
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Conclusie 
1. De onderzochte contramonsters CDCA (order A142002 (pot 12) en 

A142004 (pot 9) van batch 170801) 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 
0.25%. Het gehalte van de onbekende onzuiverheden ligt tussen de 
0.27% - 0.75% en tussen de 1°h-2%. 

Datum 
12 september 2018 

Ons kenmerk 
1420/2018 1-02.m 

2. De polymorfe vorm van CDCA is met behulp van een smeltpunt bepaling 
met voldoende zekerheid bepaald. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Versie: 1.0 
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A142001 
A142002* 

170801  
170801  

pot 12 
pot 12 

1 x 10 g 
1 x 10 g 

31-07-2022 37765768 
37765769 

A142003 
A142004* 

170801 
170801  

pot 9 
pot 9 

1 x 5 g 
2 x 5 g 

31-07-2022 37765770 
37765771 

Order 	batch herkomst hoeveelheid exp.date 	Bew.z.nr. 

_11;."4 
tILLYVIS 

> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Geneesmiddelen en Medische Technologie 

111:1276KTEM etlIbtatátk 4"ga,2 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen  
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www. rivm. n1 

KvK Utrecht 30276683 

T 030 274 91 11 

F 030 274 29 71 
info@rivm.n1 

Datum 
Betreft 

12 september 2018 
CH2018-002; A1420 Chenodeoxycholic acid, gewij- 
zigde rapportage 

Ons kenmerk 
1420/2018 EMZél 

Behandeld door 

-0121é119 
wetenschappelijk medewerker 
GZB 

T 
F - 

2:161:1 @riv m. nl 

Geachte mevrouw angel 

Hierbij treft u de gewijzigde rapportage aan zoals door u aangegeven in de 
correspondentie van 10-9-2018. De wijziging betreft het batch nummer 
(170801 ipv 17081) van de onderzoeksobjecten 

Op 13 juni jl. hebben wij van u, 4 gesloten bewijsmiddelenzakken 
ontvangen die waren voorzien van de nummers 37765768, 37765769, 
37765770 en 37765771. In deze, door mij geopende, bewijszakken trof ik 
aan in totaal 2 potjes à 10 gram (pot 12; batch 170801) en 3 potjes à 5 
gram (pot 9; batch 170801) Chenodeoxycholic acid grondstof. 

De monsters zijn ingeschreven onder het project CH2018-002 met de 
volgende ordernummers: 

*De orders A142002 en A142004 dienen als contramonsters 

Op 14 juni jl. hebben wij van u de opdrachtbrief ontvangen plus 
aanvullend een kopie van de 4 = 	Specificaties Chenodeoxycholic acid 
(CDCA) van 	, 1 analysecertificaat met betrekking tot CDCA batch 
170801 van labo Quercus en nog 1 analysecertificaat met betrekking tot 
CDCA, batch 170801. 

Versie: 1.0 
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12.60  
Specific optical rotation* 
+11.00  - +13.00  (on dried substance) 

TLC 
• 
• 
• 
• 

complies 
complies 
complies 
does not comply 

1.0% 

TLC 
• 
• 
. 
• 

complies 
complies 
complies 
does not comply 

1.0% 

99.0% 

Assay* 
Titration with 0.1 M NaOH 
99.0 - 101.0% 

Resultaat 

Pot 12 CDCA Ph.Eur. monografie 
01/2017:1189 
Parameter 

Pot 9 

Resultaat 
Identification 

• A. IR Spectrum cf EP CRS Spectrum cf EP CRS 

12.10  

Related substances 
TLC: 

• Lithocholic acid 	0.1% 
• Ursodeóxycholic acid 1% 
• Cholic acid 0.5% 
• Any other S 0.25% 

Loss on drying* 
1.5% (on 1.000 g at 1050C) 

99.1% 
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In de opdrachtbrief heeft u verzocht om pot 9 en 12 van batch 170801 te 
onderzoeken om zodoende een antwoord te krijgen op de volgende 
vragen: 

1. Voldoet de werkzame stof CDCA aan de eisen in de huidige en nieuwe 
Ph.Eur monografie? 

2. Voldoet de werkzame stof CDCA qua polymorfie aan de specificaties 
van het geregistreerd product? 

3. Wat zijn de verschillen in de vrijgifte specificaties en analytische 
testen van de werkzame stof gebruikt in het product van de zieken-
huisapotheek t.o.v. de herziene en huidige Ph.Eur. monografie en 
t.o.v. de specificaties en analytische testen van het geregistreerd 
product? 

4. Wat is de impact en het risico van deze verschillen in specificaties en 
analytische testen? 

Hierbij treft u de resultaten van het onderzoek aan. 

Pot 9 en 12 zijn op de volgende punten onderzocht volgens de vigerende 
Ph.Eur. monografie van chenodeoxycholic acid, 01/2017:1189. 

• Identification A: IR 
• Specific optical rotation 
• Related substances: TLC 
• Loss on drying (LOD) 
• Assay 

Datum 
12 september 2018 

Ons kenmerk 
1420/2018 rio,zél 

* Deze testen zijn uitgevoerd door het Laboratorium voor Nederlandse Apothekers 
(LNA). 

Beide monsters voldoen niet aan de eis voor onzuiverheden uit de 
vigerende Ph.Eur monografie voor CDCA (01/2017:1189). Er zijn 
meerdere onbekende onzuiverheden aangetroffen boven de gestelde limiet 
van 0.25%. 
Versie: 1.0 
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Aanvullend is onderzoek gedaan naar de polymorfe vorm van de monsters 
middels een smeltpunt bepaling. 
Het smeltpunt van de monsters van pot 9 en 12 van batch 170801 voldoet 
aan specificatie van 	 ., d.w.z. het verkregen smeltpunt 
valt binnen de range van 	van 	D 

De monsters zijn ook gescreend op onzuiverheden overeenkomstig de pligs2 methode van 	. Deze methode gaat waarschijnlijk ook 
gebruikt worden bij de update van de Ph.Eur. monografie van CDCA. 
Ook met deze methode zijn onbekende onzuiverheden gedetecteerd boven de 
gestelde limiet van 0.1%. Beide monsters voldoen hiermee niet aan de eis 
voor onzuiverheden volgens de specificaties CDCA van [LO17 	 

Datum 
12 september 2018 

Ons kenmerk 
1420/2018 irozél 

In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de specificaties voor de 
grondstof CDCA volgens de vigerende Ph.Eur. monografie 01/2017:1189, 
het analysecertificaat van Labo Quercus, het additioneel overgelegde 
analysecertificaat en de in deel ,:e5.e,VM vermelde specificaties van 

,19 • 

Labo Quercus heeft alle relevante parameters (en test methoden) uit de 
vigerende Ph.Eur. grondstofmonografie van CDCA overgenomen. 
Specificaties voor de elementaire onzuiverheden, de residuele 
oplosmiddelen en de microbiologische kwaliteit zijn echter niet 
opgenomen. Dit is volgens de Ph.Eur. monografie 01/2018: 2034 
Substances for pharmaceutical use' wel verplicht. 

Het additioneel overgelegde analysecertificaat vermeldt de volgende 
parameters: uiterlijk, specifieke optische rotatie, LOD (geen methode 
vermeld), onzuiverheden (geen methode vermeld) en gehalte (geen 
methode vermeld). De vermelde eisen zijn niet allemaal conform de 
Ph.Eur. monografie van CDCA: voor de LOD wordt als eis 	2.0%" 
vermeld (Ph.Eur. eis: 1! 1.5%"), en voor het gehalte "? 98%" (Ph.Eur. 
eis: "99.0 - 101.0%, gedroogd"). De identificatiemethoden zijn onduidelijk 
en bij de test op onzuiverheden wordt slechts vereist dat deze "met de 
standaard overeen moeten komen". De eis voor specifieke optische rotatie 
is afgerond op hele getallen. De tests "acidity, chloride, barium salt" zijn 
geen eisen uit de Ph.Eur. monografie van CDCA, en worden derhalve niet 
relevant geacht. Ook hier ontbreken specificaties voor de elementaire 
onzuiverheden, de residuele oplosmiddelen en de microbiologische 
kwaliteit. 

In de test op verwante verbindingen van 	 worden 
additioneel aan de vigerende Ph.Eur. monografie voor CDCA 

. Deze onzuiverheden zijn thans niet opgenomen in de 
vigerende Ph.Eur. monografie en worden ook niet genoemd in de 
onzuiverheden lijst bij de monografie. Bij de revisie van de Ph.Eur. 
monografie zullen deze onzuiverheden en de 	# methode 
vermoedelijk wel opgenomen worden. 

Versie: 1.0 
	

Status: Definitief 
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CDCA vertoont polymorfie. De vigerende Ph.Eur. monografie voor CDCA 
heeft geen eis voor de polymorfe vorm opgenomen. Derhalve wordt 
verondersteld dat de verschillende polymorfe vormen van CDCA geen 
afwijkende werkzaamheid vertonen. 

Conclusie 
1. De onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van batch 170801) 
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 0.25%. 

2. De polymorfe vorm van de onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 
van batch 170801) komt overeen met de CDCA van 

	
ge  

3. 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'. 
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 'Substances for pharmaceutical use'. 

4. De impact en het risico van het ontbreken van de onder punt 3 
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. 

Datum 
12 september 2018 

Ons kenmerk 
1420/2018 111072.1 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Versie: 1.0 
	

Status: Definitief 
	

Pagina 4 van 5 



• A. IR • A. IR 
• B. Rel.subst., TLC 
• C. color reaction with 

formaldehyde  

Identification 
• (1) Positive reaction 
• (2) Positive reaction 

Chloride 
Acidity 	 Not more than 0.5 ml  

5 0.016%  
Barium salt 
	

Comply with standard 

Ons kenmerk 
1420/2018 

,--11.9244, 	nr.  lot 	1708 . 
A white or almost white 
powder 

A white or almost 
white powder 

White or light yellow 
crystalline powder, 
slightly bitter, offensive 
smelt 

Characters 

Specific optical 
rotation 

+11.0° - +13.0° (on dried 
substance) 

+11.0° - +13.0° (on 
dried substance) 

+11° - +13° 

Related substances TLC 
• Lithocholic acid 5 0.1% 
• Ursodeoxycholic acid 5 

1% 
• Cholic acid 5 0.5% 
• Any other 5 0.25% 

TLC 
• Lithocholic acid .5 

0.1% 
• Ursodeoxycholic 

acid 5 1% 
• Cholic acid 5 0.5% 
• Any other 5 0.25% 

Comply with standard 

Loss on drying 

Sulfated ash 
Heavy metals 
Assay 

5 1.5% (1.000 g bij 
105°C) 
.5 0.1% (op 1.0 g) 

99.0 - 101.0% 
(titration) 

.5 2.0% 

5. 0.2%  

According to dry goods, 
no less than 98% 

5. 1.5% (1.000 g bij 105°C) 

5 0.1% (op 1.0 g) 
cf Ph.Eur. 2.4.20 
99.0 - 101.0% (titration) 

Melting range 

Particle size 

Polymorph I - X-ray 
diffraction 

Microbiological test 
• TAMC 
• TYMC 
• E.CoIi 

cf Ph.Eur. 5.1.4 

Solubility Very slightly soluble in 
water, freely soluble in 
alcohol, soluble in acetone 
and slightly soluble in 
methylene chloride 

Hydrazine cf Ph.Eur. 5.4 / 2.4.24 

Versie: 1.0 Status: Definitief Pagina 5 van 5 
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Bijlage 1, overzicht specificaties 

Datum 
12 september 2018 



Best 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Categorieën: 

maandag 3 september 2018 18:07 
_Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 
FW: FW: Ruwe data DLC analyses RIVM 

lk.g.te» 

Aub archiveren bij VGR inspectiebezoek. 

Met vriendelijke groet, 

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 
grnogdp©iqj.n1  
https://www.icii.n1   
Twitter: @IGJni  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 
Verzonden: dinsdag 28 augustus 2018 11:24 
Aan: 
Onderwerp: Re: FW: Ruwe data DLC analyses RIVM 

zie hieronder de antwoorden in rood 

Ik had trouwens van t 
	

begrepen (e-mail 26/7) dat de onzuiverheden bevestigd waren. 

Dag egz 
te Een  

Het AMC heeft de grondstof en de capsules laten analyseren bij hun eigen contractlab. De verontreiniging 
is bevestigd. Waarom dit in 2017 niet is gevonden is niet bekend. Een contra analyse is (nog) niet door het 
gevraaciliiiiikt me ook niet zo waarschijnlijk meer, 
Groet 

met vriendelijke groet 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Ritsy 
SCIM1 I ic •tticer 
Centre for Health Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 

;.,;(;P.,  phone: +31 30  K912.  
email 	 ivm n1 

From t 	 piqi.nl> 
Tot EI L, 	 rivm.nl>, 
Cc. j(0, 24 	 -,-F,P.''?t:91 aigi. n I> 
Date. ;-e 
Subject FW: Ruwe data DLC analyses RIVM 

Beste VI  
We hebben een verzoek van het AMC gekregen voor aanvullend informatie over de 
analyses die het RIVM heeft uitgevoerd op de CDCA werkzame stof. 
We zijn intern nog in beraad of we hier uberhaupt op in willen gaan maar misschien 
kunnen jullie intern ook nagaan in hoeverre jullie onderstaande vragen kunnen 
beantwoorden. 
Ik hoor graag spoedig van je, 

Met vriendelijke groet, 

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 
gmpgdp@igj.n1  
https://www.igj.n1   
Twitter: @IG.3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen  

Van: 	 Oamc.uva.nl> 
Verzonden: donderdag 16 augustus 2018 15:27 

2 
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@igi.nl>; 	 2vumc.n1 
Onderwerp: RE: Ruwe data DLC analyses RIVM 

Geachte mevrouwW4  

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 13 juli 2018 (kenmerk: 1420/2018 GZB/EKL) 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? het is moeilijk een uitspraak te doen over de exacte 
aantallen omdat het een semi-kwantitatieve bepaling betreft waar je vlek intensiteit vergelijkt. Maar het 
zijn er in ieder geval 3 a 4. Dat is ook duidelijk waarneembaar op de DLC fotoos die recent zijn toegestuurd., 
- In het rapport dd 13 juli 2018 (kenmerk: 1420/2018 GZB/EKL) wordt genoemd dat de monsters ook zijn 
gescreend op onzuiverheden overeenkomstig een HPLC-RI methode. Kan het RIVM aangeven of dit 
dezelfde onzuiverheden betreft als aangetroffen middels de DLC analyse, zowel in aantal als identiteit? 
Nee dat kunnen we niet aangeven. Het betreft in beide methoden de detectie van onbekende 
onzuiverheden. Ook weten we niet of de DLC en de HPLC methode vergelijkbaar zijn en geschikt zijn voor 
de detectie van dezelfde onzuiverheden. 
- 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 ISO gecertificeerde 
laboratorium Labo Quercus. Wij hebben foto's ontvangen van de DLC analyses uitgevoerd door Labo 
Quercus 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. verschillen tussen de analyses of verschillende resultaten ? 
Hebben ze de DLC recent opnieuw uitgevoerd; Quercus DLC is van sept 2017. En betreft het resultaten van 
dezelfde batch en potten ? 

Wij zouden graag met RIVM en Labo Quercus de gehanteerde werkwijze van beide laboratoria willen 
bespreken. 

Met vriendelijke groet, 
mede namens 

by Amsterdam UMC 
Universitair Medische Centra 

3 
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Locatie AMC 1 	1 Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam 1 Postbus 22660, 1100 DD 
Amsterdam 
T: 020N i 	1 E: igo, ,.). 	®amc.nt  
www.amsterdamumc.nl  1 www.amc.nt  

Van: 10.21111111~(Wigi.nl>  
Verzonden: maandag 13 augustus 2018 15:31 
Aan:  10.2.e 	 1.1@vumc.ril>  



@igj.n1>; 

@igj.n1>; 

' 
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Van: 
Aan: 
co 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

.• • 

FW: Reclame uiting AMC en maatregel 
dinsdag 18 september 2018 22:51:27 
Argumentatie maatregel AMC voor reclame na overleg 18-09-2018.doo< 

Dank nogmaals voor snelle schakelen en meedenken vandaag. 
Nieuwe stuk net aan MT verstuurd. Ik hou jullie aangehaakt. 

Groet laai 

Van: 

Verzonden: dinsdag 18 september 2018 22:49 

Aan:  treaw''‘.11.311,-Igutsli4413.As 

@igj.nl> •t4ig k 

Onderwerp: Reclame uiting AMC en maatregel 

Dag allen, 

Naar aanleiding van onze dicussie gisteren, treffen jullie hierbij een verder uitgewerkte 
argumentatie voor het opleggen van een waarschuwing. 
(en daarnaast ook nog de punten die zouden pleiten voor een boete). We hebben hierin de 
bijzondere context van deze situatie expliciet meegenomen. 	 j7021.: 
Voorbereid met de inspecteurs en juristen (nog niet inhoudelijk besproken met gsk.ë.4tt 

Ik hoor graag of jullie deze lijn logisch en stevig genoeg vinden, en welke definitieve keus het 
MT maakt. 

Groet 

: Mana ementassistente 
1 06-11~ 	_ 	igi.ni 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van VWS 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

T 088 120 5000 
M 06 

I 	n 
www.ictinl  
Twitter: 41G3n1  



Doc. 339 

Reclame uiting AMC en maatregel 

Aanleiding is een ha ndhavingsverzoek van Leadiant die (onder meer) heeft verzocht om handhaving 
omdat de magistrale bereiding niet aan de uitzondering op de vergunningsplicht in de.  
Geneesmiddelenwet voldoet en omdat reclame is gemaakt voor een ongeregistreerd geneesmiddel. 
In het onderzoek hebben we geconstateerd dat magistrale bereiding door het AMC in principe mogelijk 
is en het, weliswaar ongeregistreerde, product van AMC dus legitiem is. AMC mag op grond van artikel 
84, eerste lid van de Geneesmiddelenwet echter geen reclame voor een ongeregistreerd geneesmiddel 
maken. De ziekenhuisapotheek van het AMC moet voorschrijvers binnen en buiten de instelling wel 
kunnen informeren over prijs, beschikbaarheid en gebruik van het product. Binnen deze context 
beoordeelt de IGJ de uiting 'nieuwsbericht' van 5 april 2018 op de website van het AMC. 

De door de inspectie geconstateerde overtreding van artikel 84, eerste lid van de Gnw betreft meerdere 
wervende uitingen in een nieuwsbericht over de beschikbaarheid van het magistraal bereide 
geneesmiddel op de website van het AMC. De lal beoordeelt in dit soort gevallen volgens haar 
toetsingskader voor reclame uitingen op inhoud, doelgroep en context. In deze casus is discussie 
mogelijk over de context. In de context zijn er omstandigheden die pleiten voor een boete en 
omstandigheden die pleiten voor een WS. 

Omstandigheden die pleiten voor een waarschuwing: 
- De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft in het rapport Ontwikkeling nieuwe 

geneesmiddelen (november 2017) geadviseerd de a potheekbereiding (op kleine schaal) te 
stimuleren. In de brief aan de kamer van 15 juni 2018 (Uitwerking maatregelen uit het 
Regeerakkoord ter beheersing van kosten genees- en hulpmiddelen) heeft de minister voor 
medische zorg aangegeven "Ik vind het daarom toe te juichen als partijen binnen de kaders van 
de wet zelfde mogelijkheden opzoeken om alternatieven te vinden voor te dure 
geneesmiddelen of voor geneesmiddelen waarvan de meerkosten van de registratie niet te 
rechtvaardigen zijn.". Daarnaast is een maatschappelijk debat gaande over de prijs van 
(geregistreerde) geneesmiddelen, onder meer naar aanleiding van de prijsstelling van het 
product van Leadiant. 

Tegen deze achtergrond dient de bereiding door AMC te worden gezien. Over deze bereiding 
heeft het AMC geprobeerd om journalisten van NRC en NOS-journaal, voorafgaand aan het 
nieuwsbericht, van informatie te voorzien. Vervolgens was het nieuwsbericht van 5 april 2018 
bedoeld om andere media van (juiste) informatie te voorzien. 

Het nieuwsbericht heeft in vergelijking met de (andere) media berichten waarschijnlijk een 
beperkt wervend effect gehad: de gelijktijdige berichten in het NRC, NOS-journaal en andere 
media waren groter in omvang en hadden een groter bereik en effect. 

- AMC heeft CTX-patiënten en behandelend artsen geïnformeerd vóórdat het nieuwsbericht op 
de website werd gezet en wel via het netwerk van behandelaars (de inspectie kan niet 
vaststellen wat is besproken tussen behandelaars); 
Het bericht op de website is richting voorschrijvers nauwelijks wervend geweest omdat 
voorschrijvende artsen al tevoren persoonlijk benaderd waren; 

- Richting het publiek bevat het bericht wervende uitingen. Doelgroep— qua verkoopbevordering 
van het gebruik— is echter een beperkte groep van enkele tientallen potentiële patiënten (het 
gaat om een weesgeneesmiddel), waarvan de behandelend artsen dus al benaderd waren. 
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Verder is het effect van de wervende bewoordingen over het product in het nieuwsbericht niet 
doorslaggevend geweest; dat is naar alle waarschijnlijkheid de beschikbaarheid en prijs van het 
product geweest en daarvan waren de patiënten al op de hoogte. 

Omstandigheden die pleiten voor een boete: 
- Volgens de Beleidsregels bestuurlijke boete minister VWS is het uitga ngpunt bij een overtreding 

van artikel 84, eerste lid van de Geneesmiddelenwet direct beboeten (indien sprake is van een 
bijzondere reden kan in plaats van een boete een waarschuwing worden opgelegd); 

- Voor soortgelijke uitingen zijn, conform bovengenoemd beleid, in het verleden boetes opgelegd. 
In dat geval betrof het uitingen op websites van a a nbieders van geneesmiddelen zonder 
handelsvergunning (webshops) of persberichten rond de introductie van nieuwe geneesmiddelen 
met een grotere patiëntengroep; 

- De bestuursrechter (2010) heeft in een zaak van de inspectie tegen een openbare apotheek 
(grootschalige magistrale bereiding methylfenidaat) overwogen dat in artikel 84, eerste lid van 
de Gnw een absoluut verbod is opgenomen voor reclame voor een ongeregistreerd 
geneesmiddel, dat op dit verbod geen uitzondering mogelijk is en dat daar ook geen enkele 
reden toe is omdat bij officinale en magistrale bereidingen het initiatief bij de arts of de patiënt 
ligt [en dus niet bij de bereider]. 

- Het bereik van de website van het AMC is per definitie groot; 
Van het AMC mag kennis van de Geneesmiddelenwet verwacht worden, als tertiair academisch 
medisch centrum is, met ervaring in gespecialiseerde a potheekbereidingen. De reclameregels 
van de Geneesmiddelenwet gelden voor een ieder; 

- AMC heeft gekozen voor een grote zichtbaarheid naar de media, het publiek en de politiek toe 
over haar initiatief. Dit terwijl bij het aanbieden van en informatie verstrekken over niet-
geregistreerde geneesmiddelen grote terughoudendheid past (mede omdat reclame volgens 
Europese jurisprudentie ruim moet worden uitgelegd). 
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Van: 	 01.0kTg" kAdee' NWA 
Aan: 	 Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 
Onderwerp: 	WOB AMC: FAGG FW: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Datum: 	 donderdag 20 december 2018 09:20:37 
Bijlagen: 	 imacie025.ioq 

imacie026.ioct 
imaoe027.ioq 
imaqe001,jog 
imaae002.ioci 
image003.ioq 
imaqe004.ioq 
image005.ioq 
image006.ioq 
image013.joq 
image014.joq 
image015.joq 
image022.04 
image023.jocl 
image024.joq 

Van: mg 
Verzonden: woensdag 19 september 2018 10:17 
Aan: j(9‘ 	; _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven 
CC:  

Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Beste dhr. 
Zie hieron•er in *ruin mijn antwoord op uw vragen. 
Met vriendelijke groet, 

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 
grnogdoicij.n1  
https://www.iolnl   
Twitter: (ffiIG31-11  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 	 l@fagg-afmps.be>  
Verzonden: dinsdag 18 september 2018 17:53 
Aan: 	 Pigj.n1>; _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven 

@iaj.nl> 
CC: 	 Riaj.nk 

@igj.n1.>; 	 Rigj.nk  industry 	(@fagg- 
afmps.be>; 	 Pfagg-afmps.be>; 

@fagg-afmps.be>~~11@fagg-afmps.be>; 
Pfagg-afmps.be> 

Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Urgentie: Hoog 
Beste Mevr.. 
We hebben nog een paar bijkomende vragen betreffende de maatregelen die in Nederland 
werden genomen door de autoriteiten en de marktdeelnemers mbt de niet conforme CDCA 
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grondstof met lot nummer 170801 exp 31/07/2022. 
- Werd er voor het betrokken lot CDCA API een terugroepactie georganiseerd? Tot op niveau 

van de patiënt? 
- De grondstof is in Nederland alleen afgenomen door het ziekenhuis AMC , het eindproduct 

waarin de betreffende grondstof batch is gebruikt, is op patient niveau door het 
ziekenhuis teruggeroepen. 
Wat werd er gedaan met de niet conforme grondstof die zich bevindt bij de apotheek,/ 
instelling dié de bereidingen met CDCA maakt? 

- Deze is nog onder beheer van het ziekenhuis, deze mag niet gebruikt worden voor nieuwe 
bereidingen 

- Heeft u een idee van de toxicologische impact van de overmatige hoeveelheid 
onzuiverheden aanwezig in de niet conforme grondstof ? 

- Het ziekenhuis is hier verder onderzoek over aan het uitvoeren, hier hebben we nog geen 
informatie over. 

Gezien bij ons de zaak erg uitdijt hebben we wel degelijk bijkomende informatie nodig. Indien u 
beschikt hierover zouden we daar graag van worden voorzien. 
Met vriendelijke groeten , 

Inspecteur GMP 
Pfagg.be  

jndustry@fagg.be   
DG Inspection/ Division Industrie / Celtule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 
agente fédérale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
federale agentur fiir arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products • 
Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T + 32 2 528 40 00 

Het FAGG op Facebook, Twitter en Linkedin 
L'AFMPS sur Facebook. Twitter et Linkedin 

Van: 11  
Verzonden: dinsdag 18 september 2018 16:56 
Aan:10.2.e 1.1111.11Rigj.n1>;  _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven 
10.2.e 
ce 10.2.e 
iLiamRigj.nl>;  10:2.M. A1111111 Rigj.nl>;  industry 	(@fagg-
afmps.belEall~~11Pfags-afmps.be>; 

Pfagg-afmps.be>; 	 Rfagg-afmps.be>; 
Wagg-afmos.be> 

Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Urgentie: Hoog 
Beste Mevr. 
Behoudens fout van onze kant mochten wij de lijst van Belgische klanten van het niet confèrme 
CDCA lot van Euro-chemicals nog niet ontvangen en we zijn er inmiddels zeker van dat er 
bijkomende Belgische klanten zijn. 
Kunt u deze lijst dringend aan ons bezorgen? 
Met vriendelijke groeten, 

Inspecteur GMP 
Ofagg be  



Het FAGG op Facebook, Twitter en Linkedln 
L'AFrsiiPS sur Facebook, Twitter ét Linkedln Eg 
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industrvPfagg.be  
DG Inspection/ Division Industrie/ Cellule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 
agence federale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
federale agentur fUr arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 
Place Victor Hortaplein 40/ 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T+ 32 2 528 40 00 

Van: 	iF< 	 Rigj.nij 

Verzonden: woensdag 12 september 2018 16:39 

Aan: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven 	 4igj.nl> 
CC: 	 (Wfagg-afrnos.be> 	 @igj.nl>; 

@igj.n1>; 
@igj.nl> 

Onderwerp: FW: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Urgentie: Hoog 
Beste au  
Zoals net gesproken telefonisch. In het inspectiebezoek bij het AMC is het CDCA werkzame stof 
batch 170801 door ons bemonsterd en de monsters zijn door het RIVM geanalyseerd. In deze 
analyse is geconstateerd dat de grondstof 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%. Deze werkzame is ingekocht doorn-OIO 	41:fi Kan je aub contact 
opnemen met 	 (vandaag nog) welke acties ze luie ben uitgevoerd n.a.v. van de 
geconstateerde 	in eze atch en of ze een lijst kunnen overdragen aan welke bedrijven 
dezelfde batch grondstof is verkocht? 
Zie ook hieronder de vraag van de Belgische autoriteiten voor informatie aan welke Belgische 
bedrijven deze grondstof is verkocht. Zodra deze informatie beschikbaar is aub delen met de 
Belgische autoriteiten (ik zet de betreffende Belgische inspecteur in de CC) 
Aub dit ook agenderen op het volgende meldingsoverleg. 
Met vriendelijke groet, • 

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 
gmogdoiqj.n1  
https://www.iqj.n1   
Twitter: (aIG3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 	 Rf agg-af mps.be> 
Verzonden: dinsdag 11 september 2018 13:56 
Aan: 
CC: 

afmps.be>; 
afmps.be> 

(@fagg-afmps.be>; 

(@fagg-

Pfagg- 

(igj.n1>; 

Ofagg-afmps.be>; industry 

Pfagg-afmps.be>; 

(@fagg-afmps.be>; 



Het FAGG op Facebook. Twitter en Linkedla 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedin 

van:10.2.e OM 
Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 11:57 
Aan:10.2.e 

inhoud identiek aan doc. 322 
Rigj.nl>  

1111  

Doc. 340 

Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Beste Heer, 
Mevr. im 
Ik kom terug op onze vraag van 22 augustus 2018. (zie mail hieronder) 
Behoudens fout van mijn kant kregen we nog geen eventuele lijst van jullie met Belgische 
klanten. 
Heeft u bij de firma 	 al resultaten gehad over de bevraging om de lijst van 
Belgische klanten mee te delen? 
Gezien het een NL bedrijf hebben we uiteraard via uw diensten gepasseerd om de vraag te 
stellen 
Kunt u nagaan of u eventueel ons al antwoordde of anders het nodige te ondernemen de nodige 
info te verkrijgen. 
Wij danken u tevens zeer voor de goede samenwerking, 
Met voorname hoogachting, 

Inspecteur GMP 
@fage.be  

industry0faag.be 
DG Inspection/ Division Industrie / Cellule Médicaments GMP 
DG Inspectie /Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity . 
agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
ftiderale agentur fUr arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 
Place Victor H orta plein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T+ 32 2 528 40 00 



@igj.nl>; 

Oigz.n1.>; 

Oigz.n1>; 

Oigz.n1) 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 342 

Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

RE: Agenda OT CDCA 24-9 
vrijdag 21 september 2018 16:04:02 
Overzicht tiidsliinen activiteiten en gebeurtenissen CDCA capsules casus 21sen2018.docx 

Bijgevoegd de aangepaste tijdslijn. 

Met vriendelijke groet, 

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 
arnpgdoiqj.n1  
https://www.iqj.n1   
Twitter: (IG31-11  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 15:58 
Aan: 	 @igj.nl>; @igj.n1>; 

@igj.nl>; 
@igj.nl>; !I 5 

@igj.nl>; 
@igj.n1>; 

@igj.nl> 
CC: 	 @igj.nl> 
Onderwerp: RE: Agenda OT CDCA 24-9 

@igj.ni>; 

@igj.nl>; 
@igj.nl>; 

Dag allen, 
In de bijlage ter aanvulling de telefoonnotitie van het gesprek van gisteren met Amsterdam 
UMC. 

Groet 10.2.e 

Van:110.2111'1~E) 
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 15:21 
Aan: kall~.11~  (@igz.n1)  2111.11(@igz.nl>, 

Oigz.n1) 

(@igz.n1.) Oigz.n1) 

Oiej.n1>; 

Oigz.nl>11.1 
(iigj.n1>; 

Rigz.n1) 



CC: 
	

G.:;"), • Pigj.nl> 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 342 

(igz.nl>; 

Onderwerp: Agenda OT CDCA 24-9 

Beste allen, 

Bijgaand de agenda voor het aankomend OT CDCA op maandag 24 september. Daarnaast 
bijgevoegd het verslag van het vorige OT op dinsdag 18 september. 

zou jij weer voor het OT van maandag een update kunnen sturen van de tijdlijn? 

Graag hoort Mr. 	wie afwezig is of wie ingebeld wil worden voor het overleg, voor 
zover nog niet aan aar cÏoorgegeven. Goed weekend alvast. 

Met vriendelijke groet, 

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 0.013? 
11(0.0l 	i..nl 
tt.s:/www.i• .nl 

Twitter: @IGJnI 
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Van: 
Aan: 	 01/0?;(ffiamc.n1"  
Cc: 	 ttn e • 	(aamc.uva.nI"; Myg(aamc.ni"  
Onderwerp: 	AMC verzonden stukken inspectiebezoek 12 juni 2018 
Datum: 	 vrijdag 21 september 2018 12:10:47 
Bijlagen: 	 AMC 180920 V2006337 verzonden stukken inspectiebezoek 12 iuni 2018-2175816.pdf 

E-mailadres: 

De heerPir~ 	 Itaamc.n1 

Cc: 
De heer prof. dr. C.H. Polman, Raad van Bestuurp;912 éW:gaamc.uva.n1 
Mevrouw 10.2:e 	 Ramc.n1  

Geachte heer 10.2.e 

De IGJ heeft op 12 juni 2018 een inspectiebezoek gebracht aan het Academisch Medisch 
Centrum (hierna: AMC). Aanleiding voor het inspectiebezoek was een handhavingsverzoek 
vanwege de bereiding door de ziekenhuisapotheek van het ongeregistreerde geneesmiddel 
Chenodeoxycholic acid (CDCA) capsules en het maken van reclame hiervoor. 
Naar aanleiding van dit inspectiebezoek stuur ik u hierbij bijgaande documenten. 
Per aangetekende post ontvangt u de papieren versies. 

Hoogachtend, 

Met vriendelijke groet, 

3 9~~ewer er oezic t 

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

M: 06 
E: 	 aiqj.n1 
https://www.iqj.n1   
Twitter: 	 

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. 

Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

verslag 

1. Opening 
- Notulen OT dd. 18 september 2018: De door 2:elj voorgestelde 

aanpassing over het MT-besluit over de waarschuwing wordt 
overgenomen. Hiermee wordt het verslag vastgesteld. Het MT-besluit 
wordt ook in de tijdlijn vastgelegd en de mail van pzzq  waarin zij het 
MT-besluit bevestigt wordt opgenomen in WPM. 

- De actielijst wordt doorgenomen geactualiseerd. 

2. Actueel beeld/Tijdlijn 
- Donderdag 20 september zijn het inspectierapport en de 2 

waarschuwingen aangetekend aan het A-UMC gestuurd. Die dag hebben 
gebeld met dhr. Polman van A-UMC, onder meer om 

deze stukken aan te kondigen en toe te lichten, afspraken over 
communicatie te maken, te vragen naar de stand van zaken over de 
bereiding en een evt. vervolggesprek aan te bieden. Van het 
telefoongesprek is een verslag gemaakt dat bij de OT-stukken is gevoegd. 

- In het gesprek met dhr. Polman is gezegd dat het A-UMC 7 dagen de tijd 
krijgt om de reclame-uitingen van de website te verwijderen en dat anders 
een boete volgt. Dit staat ook in de waarschuwing. Het OT spreekt af dat 
maandag 1 oktober om 9.00 uur wordt gecontroleerd of de reclame-
uitingen van de website van A-UMC verwijderd zijn. Dit moment wordt ook 
opgenomen in de tijdlijn. 

- Met dhr. Polman is verder besproken om lopende het onderzoek n.a.v. het 
handhavingsverzoek, niet via de pers naar buiten te treden. Mocht er wel 
contact worden gezocht met de media dan informeert het A-UMC vooraf 
de inspectie. Na het telefoongesprek heeft 	 ook gesproken met het 
Hoofd Communicatie van A-UMC om deze a spra, en te bevestigen. 



Actie 	 Wie 
Tijdlijn aanvullen, opnemen in 
WPM obv input 
Input tijdlijn aanleveren bi 	s Allen 

Wanneer 	Opmerking 
Doorlopend 

Doorlopend 
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- Ten aanzien van de stand van zaken van de bereiding heeft dhr Polman 
gezegd dat er mogelijk een nieuwe grondstof is gevonden om te gebruiken 
bij de bereiding. 

- IG] heeft in het telefoongesprek een informatief vervolggesprek over de 
bereiding aangeboden. Dhr Polman zal dit aanbod met de apothekers 
bespreken. Vooralsnog staan er geen (andere) gesprekken met A-UMC 
gepland. 

3. Belangrijkste onderwerpen, oordeelsvorming, scenario 
- Grondstof/toetsingskader: Binnen FB is verder gesproken over het 

toetsingskader. De verschillende opties die eerder zijn genoemd worden 
verder uitgewerkt. 
In het kader van de uitwerking en verkenning van de opties is gesproken 
met het RIVM en CBG. RIVM heeft de expertise in huis om een beoordeling 
uit te voeren op een grondstof voor magistrale bereiding die nog niet 
beoordeeld is (volgens Farmacopee), maar wil hier wel het CBG bij 
betrekken. Voor TW geldt dat we goed moeten nadenken over wat het 
meewerken aan deze optie betekent voor ons toezicht. 
Eurochemicals: 	heeft contact gehad met Eurochemicals om te vragen 
aan welke Belgische ziekenhuizen de grondstof, die ook A-UMC gebruikt, is 
geleverd. Eurochemicals wil deze informatie niet verstrekken omdat wij als 
Nederlandse toezichthouder niet bevoegd zijn om dit over Belgische 
afnemers te vragen. JZ zoekt uit of dit inderdaad klopt. Afgesproken wordt 
dat ndit teruglegt bij de Belgische autoriteit omdat zij hiervoor wel 
bevoegd zouden moeten zijn. We kunnen ze vragen deze informatie dan 
ook aan ons te verstrekken. 

- Wob-verzoeken: 1 besluit voor afwijzing van het verzoek is in concept 
gereed. JPJ,7,(zt,  houdt OT op de hoogte van de stand van zaken. 

4. Acties en besluitvorming 
Zie tabel 

5. Proces (opschaling/afschaling): informeren HI, VWS 
FTZTél is bijgepraat door 

6. Communicatie 
- REZE  heeft aangegeven niet deel te zullen nemen aan het zorgdebat van 

BNR op 2 oktober. am meldt dit aan BNR. 
- IGJ wil wel naar buiten treden op het moment dat het besluit op het 

handhavingsverzoek uitgaat. Om 	hierop goed voor te kunnen 
bereiden vraagt [Mom het tijdpad. gglfi  zet dit op een rij voor het 
OT. Het streven is om het conceptbesluit eind volgende week gereed te 
hebben en te sturen aan alle OT-leden om mee te lezen. 

- Omdat het besluit begint met een samenvatting van het 
handhavingsverzoek, zullen we het handhavingsverzoek zelf niet openbaar 
maken. Het besluit (inclusief de samenvatting) wordt openbaar gemaakt. 
pm  volgend OT nog bij juristen checken. 

7. 	Afsluiting / rondvraag 

Openstaande actiepunten 
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Formele reactie 
handhavingsverzoek 

Uiterlijk 
medio 
oktober 

1,0 aakt  het MT aan. Ivm 
communicatie graag eerder 
gereed. 

Eisen grondstof en 
toetsingskader: nader 
uitwerken 

Nagaan of inspectierapport 
openbaar gemaakt kan worden 

In volgend 
OT 
terugkomen 
op scenario's 
Voor 
telefonisch 
overleg met 
UMC 
Amsterdam 

Bij scenario's ook meenemen wat 
het betekent voor toezicht 

Check of reclame-uitingen van 
website A-UMC zijn verwijderd 
Contact met Belgische 
toezichthouder over opvragen 
informatie afnemers bij 
Eurochemicals 

1-10, 9.00 
uur  
Deze week 

Tijdpad besluit 
handhavingsverzoek 
Conceptbesluit 
handhavingsverzoek 

Deze week 

Eind 
volgende 
week 

Onder meer t.b.v. voorbereiding aa op communicatie  
Alle OT-leden lezen mee 

Afgehandelde actiepunten 

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

Reactie op vraag België of 	FB 
grondstof ook daar terecht is 
gekomen. 

We gaan niet naar Eurochemicals 
dus gaan deze vraag niet 
beantwoorden. 

Reactie op vraag om 
onderzoek naar grondstof 	in afstemming 
identiteit onzuiverheden 	me 
Communicatieplan n.a.v. 
artikel Medisch contact / NRC  
Rappel Belgische autoriteit, 
VWS omtrent Kamervragen  
Boetebesluit reclame 

Rapport inspectiebezoek 
ziekenhuisapotheek naar 

Begin 
volgende 
week 

Na akkoord 
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1-007;  aanhaken bij overleg 
communicatie 
Waarschuwing uitwerken, 
afstemmen met MT 

Producten en 
Mondzorg 

Tegelijk met verslag 
inspectiebezoek juni 

Asap 

Definitief verslag initiële 
inspectie van juni versturen 
Opleg brief rapporten 
Overleggen OT en 
communicatie inplannen 
Bellen met UMC Amsterdam, 
informeren 
rapport/waarschuwingen, 
communicatie, stand van 
zaken bereiding en 
vervolggesprek aanbieden 
(mogelijk) informatief 
gesprek met UMC Amsterdam 
voeren 
Korte notitie ter bijwerking 
over het tijdstip van naar 
buiten treden 
(rapporten/maatregelen) 

°t:" 1 Asap 

Farmaceutische 
r-v 

Asap 

Doorlopend 

Wrs 
donderdag 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

OT CDCA AMC 

2 oktober 2018, 16.00 uur 

SKU, Utrecht 

8k  

Datum 
2 oktober 2018 

Aantal pagina's 
4 

1. Opening 
- Notulen OT dd. 24 september 2018 vastgesteld. 

2. Actueel beeld/Tijdlijn 
- Reclame overtreding. Reclame-uitingen zijn tijdig door A-UMC van de 

website verwijderd. Er volgt geen boete. 
Conform afspraak is A-UMC lopende het onderzoek n.a.v. het 
handhavingsverzoek (nog) niet via de pers naar buiten getreden met 
informatie uit het inspectierapport of de waarschuwingen. 

- IGJ heeft (nog) geen plan van aanpak van A-UMC ontvangen of een 
verzoek om hier verder over te spreken. 

- Concept handhavingsbesluit. Voorstel is om eind deze week het besluit te 
verzenden naar Laediant. OT leden reageren uiterlijk woensdag naar 
10,-zés-si Met name van belang argumentatie rondom artikel 38b ter 
afstemming ~met afdeling FB. 
Na verwerking reacties afstemming met HI via pm.  Laediant krijgt na 
verzending 10 dagen de tijd voor reactie uiterlijk op 17 oktober. Daarna 2 
weken voor verwerking reactie Laediant en definitieve tekst 
handhavingsbesluit. 

3. Belangrijkste onderwerpen, oordeelsvorming, scenario 
- Handhavingsbesluit. Besproken, zie agendapunt 2 actueel beeld/tijdlijn. 

Toetsingskader. In ontwikkeling. Later deze week volgt uitsluitsel over 
contact met CBG over externe advisering, loopt via 
Vraag van ACM. Zij hebben een handhavingsverzoek aangaande 
excessieve prijzen voor het middel CDCA van Leadiant ontvangen van 
Stichting Pharma ter verantwoording. ACM wil spreken met IGJ over deze 
zaak. 	,go..; 404 zal contact opnemen met ACM. 

Pagina 1 van 4 
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- Gesprek minister Bruno Bruins met Laediant vond gisteren plaats. 10-2—£ 
doet navraag bij GMT voor terugkoppeling. 

4. Acties en besluitvorming 
Zie tabel 

5. Proces (opschaling/afschaling): informeren HI, VWS 
informeert ima dat het streven is dat zij donderdag in de loop van 

de dag het concept handhavingsbesluit ontvangt voor akkoord. itlyzei 
sluit met wo-gglkort wanneer het document naar do:n] gestuurd kan 
worden. 

6. Communicatie 
- Vanavond is het zorgdebat van BNR. 
- aczél volgt op 19 oktober a.s. mediatraining. Daartoe plantlazél op 18 

oktober een afspraak met timut,~ om bijgepraat te worden op 
inhoud handhavingsbesluit. 

- Er zijn verschillende woordvoeringslijnen o.b.v. mogelijke scenario's 
(afhankelijk van het tijdstip wanneer A-UMC met plan van aanpak komt) 
in voorbereiding. 

- Het zou goed zijn wanneer we een filmpje over deze casuïstiek kunnen 
maken en dit idee is ook geopperd dooriBTE~~. Idee is dat 
IG3 in een filmpje kan uitleggen waar de casus over gaat en wat de regels 
zijn rondom magistraal bereiden. Voorbeeld zijn de filmpjes die op de 
website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid staan. Verzoek is om het 
filmpje binnen een maand op te leveren. Bekeken wordt of dit haalbaar is. 
Delen van de spreektekst van taul kunnen ook gebruikt worden in een 
filmpje. Wanneer het gekoppeld wordt aan het persbericht hoeft de casus 
niet vermeld te worden in het filmpje en is het breder bruikbaar. 

- Q&A's zijn gereed voor publicatie op website maar daar wordt mee 
gewacht omdat A-UMC ook niet actief communiceert. Laatst afgestemde 
versie Q&A's is rondgestuurd aan alle OT leden. 

- British Medical Journal heeft vragen gesteld over casus en deze konden 
goed beantwoord worden vanuit de reeds opgestelde Q en A's. 

7. Afsluiting / rondvraag 
- GMT/VWS is bezig met een kamerbrief over het beleid rondom magistrale 

bereiding. Mogelijk stellen ze een grens aan magistraal bereiden in relatie 
tot het aantal verpakkingseenheden (conform grens gehanteerd in 
Duitsland). Voorstel wordt nog besproken met veldpartijen. Bedoeling is 
dat de brief dit jaar nog naar de kamer gaat. IG3 is aangehaakt via 
afdeling van rimm/FB. inw. vraagt huidige status Kamerbrief na, 
inhoud is van belang voor verhaal van IGJ, met name als de brief voor 31 
oktober uitgaat zal dit een rol gaan spelen in de communicatie. 

- Vergaderfrequentie. Streven is om OT overleg te beëindigen een week na 
versturen handhavingsbesluit. 

Openstaande actiepunten 

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

Actie  Wie  Wanneer  Opmerking 
Tijdlijn aanvullen, opnemen in 
WPM obv input 

Doorlopend 

Allen 

ilOzZikt 

Input tijdlijn aanleveren bij 
Formele reactie 
handhavingsverzoek  

Doorlopend 
Uiterlijk 
medio 

haakt het MT aan. Ivm 
communicatie graag eerder 
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oktober gereed. 	Inspectie 

Eisen grondstof en 
toetsingskader: nader 
uitwerken 

Contact met Belgische 
toezichthouder over opvragen 
informatie afnemers bij 
Eurochemicals 

In volgend 
OT 
terugkomen 
op scenario's 
Volgende 
week 
bespreken in 
OT 

i Bij scenario's ook fif-MfBrrt15Whtn_ 
Domein Curat)exe

t 
 GL e 

het betekent voor »mján.t 	 ische 

Opmerking 

We gaan niet naar 
Eurochemicals dus gaan deze 
vraag niet beantwoorden. 

Actie Wie Wanneer 

Reactie op vraag België of 
grondstof ook daar terecht is 
gekomen. 

FB 

22-8 Verslag informatief gesprek 
versturen 

Definitief verslag initiële 
inspectie van juni versturen 

Farmaceutische 
bedrijven 

Asap 

10.2.e Oplegbrief rapporten  
Overleggen OT en 
communicatie inplannen 

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

101;21-M1 

Reactie op vraag om 
onderzoek naar grondstof 
identiteit onzuiverheden  
Communicatieplan n.a.v. 
artikel Medisch contact / 
NRC  
Rappel Belgische autoriteit, 
VWS omtrent Kamervragen  
Boetebesluit reclame 

Rapport inspectiebezoek 
ziekenhuisapotheek naar 

ilInt51-g~0 	 
»wel aanhaken bij overleg 
communicatie 

Begin 
volgende week 

Na akkoord 102"7,1725,1 

Waarschuwing uitwerken, 
afstemmen met MT 

Producten en 
Mondzorg 

Asap 

Doorlopend 

Bellen met UMC Amsterdam, 
informeren 
rapport/waarschuwingen, 
communicatie, stand van 
zaken bereiding en 
vervolggesprek aanbieden 

Wrs donderdag 

Tegelijk met verslag 
inspectiebezoek juni 

Doc. 346 

Afgehandelde actiepunten 
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Jeugd 
n GMT 
Zorg 



Doc. 346 

ff_01217A 

l421] 
griTal 

(mogelijk) informatief 
gesprek met UMC 
Amsterdam voeren 
Korte notitie ter bijwerking 
over het tijdstip van naar 
buiten treden 
(rapporten/maatregelen) 
Nagaan of inspectierapport 
openbaar gemaakt kan 
worden 

Inspectie 
Gezondheidszorg en 
Domein Curatieve GZ e 
Mprticrh Sparialktisrhg 

Asap 

Voor 
telefonisch 
overleg met 
UMC 
Amsterdam 

Jeugd 
n GMT 
Zorg 

1-10, 9.00 uur 

Alle OT-leden lezen mee ;1102:ë.111 gereed Conceptbesluit 
handhavingsverzoek 

Onder meer t.b.v. voorbereiding 
	ttozél  op communicatie  

Deze week Tijdpad besluit 
handhavingsverzoek 

1:02210 

Check of reclame-uitingen 
van website A-UMC zijn 
verwijderd 
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verslag 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
www.rijksoverheid.n1 

Inlichtingen bij 

ardeling Medisch „ 
Specohsttsche Zorg 

eL 

2,3 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

OT CDCA AMC 

8 oktober 2018, 16.00 uur 

SKU, Utrecht 

Datum 
8 oktober 2018 

Aantal pagina's 
4 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 347 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

1. Opening 
- Notulen OT dd. 2 oktober 2018 vastgesteld. 

2. Actueel beeld/Tijdlijn 
Aanpassen in tijdlijn dat concept handhavingsbesluit vandaag is 
verzonden. Termijn voor indienen zienswijze blijft staan op 17 oktober. 
Pm inmiddels heeft Leadiant verzocht om uitstel. 
Handhavingsbesluit en communicatie. Na zienswijze wordt conceptbesluit 
definitief gemaakt en gaat het in principe openbaar tenzij Leadiant 
bezwaar maakt tegen openbaarmaking. 

3. Belangrijkste onderwerpen, oordeelsvorming, scenario 
- Plan van Aanpak A-UMC gerelateerd aan eisen grondstof /toetsingskader. 

IGJ heeft nog geen formeel antwoord gekregen van CBG over 
mogelijkheden voor CBG raadplegen bij beoordeling van grondstof. 
Verplichting van A-UMC tot melden als bereiding weer wordt opgestart was 
onderdeel van bevel, welke niet is opgelegd. Afspraak is echter gemaakt 
dat als A-UMC bereiding van geneesmiddel weer opstart, het ziekenhuis 
dit kenbaar maakt aan IGJ. 

- Vraag van ACM. Zij hebben een handhavingsverzoek aangaande 
excessieve prijzen voor het middel CDCA van Leadiant ontvangen van 
Stichting Pharma ter verantwoording. ACM wil spreken met IGJ over deze 
zaak. Namens IGJ voeren 	 gesprek met ACM op 18 
oktober 2018. 

- Kamerbrief magistraal bereiden. De laatste informatie is dat de Kamerbrief 
na 30 oktober volgt waarin in algemene zin vermeld wordt dat er meer 
duiding op het onderwerp volgt op termijn. Concrete duiding is afhankelijk 
van uitkomst discussie met veld. 
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Contact met Belgische toezichthouder over opvragen informatie afnemers 
bij Eurochemicals. Nog niet bekend of gegevens verstrekt zijn. 
Gesprek minister Bruno Bruins met Leadiant is geweest. g:Snnheeft 
gebeld met Elplék 	. Gesprek was inventariserend. Over twee 
maanden vervoiggespre minister en Laediant. 
Coulanceregeling zorgverzekeraars. Niet bekend of de zorgverzekeraar de 
regeling door willen zetten. 

4. Acties en besluitvorming 
Zie tabel. 

5. Communicatie 
Mediatraining 	op 19 oktober gaat door. 
IGJ is niet genoemd tijdens BNR zorgdebat. 
Op 7 oktober was een interessante uitzending van Tegenlicht over dure 
geneesmiddelen. 
Er zijn verschillende ideeën voor een filmpje over de casus. Suggestie 
firrel om infographic te maken en te publiceren als er weer media 
aandacht komt. In infographic aantal aspecten naar voren brengen 
rondom magistrale bereiding. Denk ook aan maken van handreiking voor 
veld (grondstof uit China en risico's) en meenemen perspectief van 
maatschappij (excessieve prijzen geneesmiddel, reclameregels). Wordt 
verder over gesproken. Actie10:211 

6. Afsluiting / rondvraag 
- OT komende twee weken staat in agenda's als reservering, alleen indien 

opportuun bij elkaar komen. 

Openstaande actiepunten 

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

Opmerking Actie  
Tijdlijn aanvullen, opnemen in 
WPM obv input 	- a 

Wanneer 
Doorlopend 

Input tijdlijn aanleveren bi 
Formele reactie 
handhavingsverzoek  

Allen 
	

Doorlopend 
10 1e-tj aakt het MT aan. Ivm 

communicatie graag eerder 
gereed. 

Eisen grondstof en 
toetsingskader: nader 
uitwerken 

Contact met Belgische 
toezichthouder over opvragen 
informatie afnemers bij 
Eurochemicals 

In volgend 
OT 
terugkomen 
op scenario's 
Volgende 
keer 
bespreken in 
OT 

Bij scenario's ook meenemen wat 
het betekent voor toezicht IG.J. 

Afgehandelde actiepunten 

Actie 
	 Wie 	Wanneer 	Opmerking 

Afstemmen hoe op de vraag 
vanuit België te reageren 
mbt grondstof. 
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FB Reactie op vraag België of 
grondstof ook daar terecht is 
gekomen. 

Asap Producten en 
Mondzorg 

Asap Farmaceutische 
bedrijven 

We gaan niet naDfspectie 
Eurochemica Is d e992firffitiV2to en 

Domein Curatieve GZ en vraag niet bean 

Opleg brief rapporten 
Overleggen OT en 
communicatie inplannen 
Bellen met UMC Amsterdam, 
informeren 
rapport/waarschuwingen, 
communicatie, stand van 
zaken bereiding en 
vervolggesprek aanbieden 
(mogelijk) informatief 
gesprek met UMC 
Amsterdam voeren 
Korte notitie ter bijwerking 
over het tijdstip van naar 
buiten treden 
(rapporten/maatregelen) 
Nagaan of inspectierapport 
openbaar gemaakt kan 
worden 

Check of reclame-uitingen 
van website A-UMC zijn 
verwijderd 
Conceptbesluit 	 gereed 	Alle OT-leden lezen mee 
handhavingsverzoek 

Verslag informatief gesprek 
versturen 
Reactie op vraag om 
onderzoek naar grondstof 
identiteit onzuiverheden 
Communicatieplan n.a.v. 
artikel Medisch contact / 
NRC 
Rappel Belgische autoriteit, 
VWS omtrent Kamervragen 
Boetebesluit reclame 

Rapport inspectiebezoek 
ziekenhuisapotheek naar 
M4~ 
027é1 aanhaken bij overleg 

communicatie 
Waarschuwing uitwerken, 
afstemmen met MT 
Definitief verslag initiële 
inspectie van juni versturen 

22-8 

Begin 
volgende week 

Doorlopend 

Wrs donderdag 

2él Asap 

Voor 
telefonisch 
overleg met 
UMC 
Amsterdam 
1-10, 9.00 uur 

Na akkoord 

Tegelijk met verslag 
inspectiebezoek juni 

10.2.e, tenzij anders vermeld 
	

Doc. 347 

ugd 
GMT 
org 
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Tijdpad besluit 
handhavingsverzoek 

Deze week 	Onder meer t.b.vosyeetxtbereiding 
op comi-rRitff~gdszorg en ugd 

GMT 
Medisch Specialistische Zorg 

Pagina 4 van 4 



Gevoeligheid: 

Categorieën: 

Vertrouwelijk 

WOCZtélM1 
Crangt:2 

Doc. 348 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

donderdag 29 november 2018 12:47 
_Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 
FW: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Analyseverslag_F18FD01120_F_06_NL.PDF; MVM49015.docx 

Aub archiveren V2006337) 
Met vriendelijke groet, 

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 
grniDgdo©igj.ni  
https://www.iqj.n1   
Twitter: ©IGJn1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven 
Verzonden: maandag 22 oktober 2018 09:11 
Aan: gps 
Onderwerp: FW: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Gevoeligheid: Vertrouwelijk 
Beste Kl 
België heeft de analyse resultaten van CDCA doorgestuurd. 
Groeten 

Van: 	 @fagg-afnnps.be>  
Verzonden: vrijdag 19 oktober 2018 14:09 
Aan: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven 4:  @igi.nl>  
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Gevoeligheid: Vertrouwelijk 
Beste 
Zoals gevraagd een update rond CDCA lot170801 
Gelieve in bijlage het resultaat te willen vinden van de analyse uitgevoerd door ons OMCL labo Sciensano, volgens 
de Ph.Eur. monographie voor CDCA 01/2017:1189, samen met een foto van de TLC. 
Met betrekking tot het erkend labo dat de grondstof eerder conform verklaarde, kan ik u meedelen dat er een 
onderzoek is opgestart. 
Uiteraard zijn deze mededelingen vertrouwelijk, 
Met vriendelijke groeten, 

Inspecteur GMP 
@fagg.be 

industry@fagg.be  



Doc. 348 
DG Inspection/ Division Industrie / Cellule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Gereesniiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 
agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
fbderale agentur fdr arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 
Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T + 32 2 528 40 00 

Het FAGG op Facebook, Twitter en Linkedln 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedln 

Van: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven [mailto• 	 @igi.nl] 
Verzonden: woensdag 10 oktober 2018 15:56 
Aan:10.2.e 	 '@fagg-afnnps.be> 
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Geachte meneer 10.2.e ; 
Berdankt voor deze informatie. 
We worden graag op de hoogte gehouden over de analyseresultaten. 
Met vriendelijke groet, 

medewerker toezicht/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 
M gsm : 06 aPigna 
e-mail 11:01:21CM  @iqj n1 
httos://www.iqj.ni   
Twitter: 

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

van:10.2.e 	 @fagg-afmps.be> 
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 16:43 
Aan: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven 
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Beste WS 
Geen Probleem, 

Naast -COM5: 	blijkt alleen nog het 	 het bewuste lot CDCA te hebben ontvangen. De lijst is dus 
beperkt tot 2 klanten. 
Van zodra wij beschikken over de analyseresultaten zal ik ook iets laten weten 
Met vriendelijke groten, 

Inspecteur GMP 

inMtafaRR.be 
g.be 

DG Inspection/ Division Industrie / Cellule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 
agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
fdderale agentur fdr arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 
Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T + 32 2 528 40 00 
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L'AFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedln 

Het FAGG op Facebook, Twitter en Linkedln 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter et Unkedln in 

Doc. 348 

Van: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven [mailto.  
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 16:40 
Aan: 	 Ofagg-afnnps.be>  
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Beste EEN 
Dat is goed om te horen. 
Zouden wij deze lijst ook van u mogen ontvangen? 
Met vriendelijke groet, 

medewerker toezicht/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 
M gsm : 06 
e-mail : á m.e 'q.@igj.nl  
https://www. iqj. n  I  
Twitter: @IGJnI 

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 
......... ....• ........ 	• • • • .• 	 • 	........ 

Van: 	 Ofagg-afmps.be>  
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 14:41 

,31-‘ <s m r. • • Aan: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven IPLL 	 ni>  
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Beste 
Wij verkregen inmiddels de lijst van Euro Chemicals. 
De lijst kregen wij dadelijk (binnen 24h) en zonder enige moeite na contact met de Heer 
Met vriendelijke groeten 

Inspecteur GMP 
@fagg.be  

industry@fagg.be  
DG Inspection/ Division Industrie / Cellule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 
agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
federale agentur fr arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 
Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T + 32 2 528 40 00 

Van: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven mailto 	 @igi•nil  
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 13:53 
Aan: 	 Ofagg-afmps.be>  
CC: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven IZEIMINME@igi.nl>  
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Geachte meneer 
Heeft ondertussen u e ijst van Belgische klanten ontvangen van Euro-chemicals? 
Met vriendelijke groet, 
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Het FAGG op Facebook, Twitter en Linkedln 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedln KID in 

@fagg-afmps.be>; 

Doc. 348 
10.2.e 
medewerker toezicht/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 
M gsm : 06 ~2E] 
e-mail : lipZ"@iqj.n1 
https ://www. iqj. nl   
Twitter: @IGJnI 

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen  
....... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ....... 

Van: 	 Ofagg-afmps.be> 
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 11:58 
Aan: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven 	 @igi.nl> 
CC: 	 @fagg-afmps.be>; industry <industry@fagg-afmps.be>; 

fa fagg-afmps.be>; 	 @fagg-afmps.be>;  
@fagg-afmps.be>; ffl igi. n I>; 

@fagg-afmps.be> 	 2
111 

Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Beste""`  
Inmiddels werd er door ons zowel per telefoon als per mail contact opgenomen Met Euro-chemicals met het 
verzoek de gevraagde informatie zo snel als mogelijk aan te verschaffen. 
Inmiddels om 11:50 ontvingen wij van de Heer 	telefonisch reeds de belofte dat zij ten laatste tegen 
morgenochtend de gevraagde lijst van Belgische klanten zullen aanleveren. Ik houd u op de hoogte. 
Met vriendelijke groeten 

Inspecteur GMP 
dirk.mergan@fagg.be   
industry@fage.be   
DG Inspection/ Division Industrie / Cellule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung lndustie / Stelle Arzneimittel GMP 
DdInspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 
agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
Riderale agentur ftr arzneimittel und gesundheitsprOdukte 
federal agency for medicines and health products 
Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BROssEL - BRUSSELS 
T + 32 2 528 40 00 

Van: 
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 10:27 
Aan: '_Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven' Wil. 	 @igi.nl> 
CC: 	 @fagg-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 CDCA capsules 
Beste Mevr. 
Best 
Dank u voor deze mededeling, 

@fagg-afmps.be>; 

2. 
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Het FAGG op Facebook, Twitter en Linkedln 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedln 

Van: _Dienstpostbus IG.1 Farmaceutische bedrijven [mailt 	1-54 
	 Oigi.nl] 

Verzonden: maandag 24 september 2018 18:22 
Aan 	 @fagg-afmps.be> 
CC: 	 @fagg-afmps.be>; industry <industry@fagg-afnnps.be>; 

@fagg-afmps.be>;  1419,(;1' 
@fagg-afnnps.be>;10/ 

@fagg-afmps.be>; 
@igi.nl>; 

in 

Doc. 348 
Wij zullen ingaan op uw voorstel en zelf pogen om ook de informatie te verkrijgen bij Euro-chemicals hoewel het 
niet gebruikelijk is om als Belgische autoriteit dit te doen. Gezien u hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent zullen 
we dit dadelijk doen. 
Ik houd u tevens op de hoogte van de resultaten van deze démarche of deze al dan niet resultaat oplevert. 
Met zeer vriendelijke groeten, 

Inspecteur GMP 
@fagg.be 

industry@fagg.be   
DG Inspection/ Division Industrie Cellule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneirnittel GMP 
DG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 
agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
fdderale agentur fr arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 
Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T + 32 2 528 40 00 

_Dienstpostbus lal Farmaceutische bedrijven 	 @igi.nl> 
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Beste Meneer 
De lijst van Euro-Chemicals kan ik u helaas nog steeds niet toesturen. 
We lopen tegen weerstand aan bij de firma en ze willen ons niet van de lijst voorzien. Ze geven als argument dat 
de Nederlandse inspectiedienst alleen bevoegdheid zou hebben over de acties op Nederlands grondgebied. 
Wij zijn wel bezig om deze gegevens alsnog te krijgen, maar hier kan nog wel enige tijd overheen gaan. 
Gezien het belangrijk is dat u deze gegevens zo snel mogelijk ontvangt willen we voorstellen dat u zelf de lijst 
opvraagt bij Euro-Chemicals, wellicht wil Euro-Chemicals de lijst met Belgische klanten wel direct verstrekken aan 
de Belgische inspectie. 
De contact gegevens van Euro-Chemicals zijn: 
+31 (0)541 744 030 
info@euro-chemicals.com   

Ik heb contact gehad met meneeq,„ 

Graag worden we op de hoogte gehouden of u de gevraagde gegevens wel van Euro-Chemicals ontvangt. Wij zullen 
u ook op de hoogte houden van eventuele vorderingen. 
Met vriendelijke groet, 
tt912:  
medewerker toezicht/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 
M gsm : 06 
e-mail : "i; 	Caligj.nl 
https://www.iqj.n1   
Twitter: @IGJnl 

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 
5 
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van:  10.2.e 	 ,fagg-afmps.be> 
Verzonden: woensdag 19 september 2018 14:08 
Aan: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven 	 2igj.nl> 

Ofagg-afmps.be>;  industry <industry@fagg-afnnps.be>; 
@fagg-afmps.be>; 

2fagg-afmps.be>  
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Dag= 
Dank u vriendelijk om dit voor ons te doen, 
Met vriendelijke groet, 

Inspecteur. GMP 
Ofaag.be  

industry@fagg.be  
DG Inspection/ Division Industrie / Cellule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 
agence federale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
fitiderale agentur fr arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 
Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T + 32 2 528 40 00 

@fagg-afmps.be>; 

Het FAGG op Facebook, Twitter en Linkedln. 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedln 

Van: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven [mailto 	 @igi.n11 
Verzonden: woensdag 19 september 2018 10:28 
Aan: ' 	 Ofagg-afmps.be> 
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Beste Meneer 
De lijst van Belgische klanten heb ik opgevraagd bij Euro-Chemicals. Ik heb echter geen gehoor gekregen en zit 
erachter aan. 
Zodra ik de lijst ontvangen heb stuur ik hem door. 
Ik hoop vandaag nog contact te hebben met Euro-Chemicals en de lijst vandaag te ontvangen. 
Met vriendelijke groet, 

medewerker toezicht/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 
M gsm : 06 MgV~ 
e-mail : 	 . n I 
httos : //www. log. n I  
Twitter: @IGJnI 

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Van: 	 @fagg-afmps.be> 
Verzonden: woensdag 19 september 2018 10:24 
Aan: 	 @igj.nl>; Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven 

@igi.nl> 
CC: 	 @igi.n1>; Oigi.n1>; industry 
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pfagg-

2fagg- 
@fagg-afmPs.be>; 10.2.e 	 lii@fagg-afmps.be>; 10.2.e 

afmps.be> 	 Pfagg-afmps.be>; 10.2.e 
afmps.be> 
Onderwerp: RE: Request for information regarding the production of CDCA capsules 
Beste Mevr 
Dank u vriendelijke voor het delen van deze informatie. 
In afwachting van de lijst van Belgische klanten groet ik u reeds 
Met de meeste hoogachting 

Inspecteur GMP 
MaRgibe 

industry@fagg.be  
DG Inspection/ Division Industrie / Cellule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 
agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
féderale agentur fiir arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 
Place Victor Horta plein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 

+ 32 2 528 40 00 

Van: l'0.2:e 	 11@igj.nlj 
Verzonden: woensdag 19 september 2018 10:17 

@fagg-afmps.be>; Dienstpostbus lal Farmaceutische bedrijven 
<10.2.e 	 Rigi.ni>  

.phoud identiek aan doc. 
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Vertrouwelijk 

, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Zaaknummer 	 ACM/18/033892 
Ons kenmerk 	 ACM/UIT/531085 
Datum 	 12 oktober 2018 

Namens ACM 

Namens Inspectie 
Gezondheidszorg en 
Jeugd 

tf02e 	mn, 
Sin 

Datum 	 11 oktober 2018 
Tijd 	 09.00 uur uur 
Locatie 	 Kantoor Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te Utrecht 

De ACM licht het doel van het gesprek toe. De ACM heeft een handhavingsverzoek ontvangen van de 
stichting Farma ter verantwoording jegens Leadiant Biosciences Ltd. (Leadiant). Het 
handhavingsverzoek betreft misbruik van een economische machtspositie door het vragen van een 
excessieve prijs voor het geneesmiddel CDCA-Leadiant. Het doel van het gesprek voor de ACM is om 
informatie te verzamelen in het licht van dit handhavingsverzoek. 

De ACM maakt standaard een verslag van dit soort gesprekken. De heer 	 dit verslag per 
e-mail voorgelegd. Hij kan opmerkingen en/of verbeteringen waar nodig in het verslag verwerken. De 
heer up: wordt ervan in kennis gesteld dat hij dan ook in de gelegenheid wordt gesteld om 
informatie in het verslag als bedrijfsvertrouwelijk aan te merken. 

De afspraak stond bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een week later in de agenda. De 
heer aal  geeft aan de vragen niettemin zo goed mogelijk te beantwoorden. Op een aantal punten 
moet hij echter nog nagaan of de informatie kan worden gedeeld. Daarom blijft de afspraak voor over 
een week ook in de agenda staan. 

De heer 	licht toe dat hij a 2é 	4J Farmaceutische bedrijven is bij de IGJ. Deze afdeling 
is onder meer belast met het toezicht op geneesmiddelen.. 

Ter introductie geeft de heernaig aan dat de IGJ een handhavingsverzoek heeft ontvangen van 
Leadiant. Dit verzoek heeft betrekking op de bereiding door het Amsterdam UMC (AUMC) van de 
werkzame stof CDCA waar de onderneming Leadiant een registratie voor heeft. De heer am  geeft 
aan dat de behandeling van dit handhavingsverzoek nog loopt en hij eerst wil nagaan wat hij daar 
precies over kan zeggen. 

ACM/UIT/531085 
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De heer ttp.'2M  is er uit de media mee bekend dat de Stichting Farma ter verantwoording een 
handhavingsverzoek heeft ingediend bij de ACM. Hijzelf heeft geen contact gehad met deze Stichting 
en voor zover hem bekend collega's bij de IGJ evenmin. 

De heer Kpiai.)1  schetst het kader en de wetsopbouw in het kader van het toezicht door de IGJ. De 
basis daarvoor is de Geneesmiddelenwet. Dit is een implementatie van Richtlijn 2001/83. Op basis 
van de Geneesmiddelenwet is sprake van een vergunningensysteem. In artikel 18 is de 
fabricagevergunning geregeld en in artikel 40 de handelsvergunning. 

Er bestaat een uitzondering op de vergunningenplicht voor apothekers die voor eigen patiënten 
kleinschalig middelen bereiden. Van deze apotheekbereidingen bestaan drie vormen: 

1. Magistrale bereiding; waarbij simpel gesproken sprake is van 1 pil voor 1 patiënt; 
2. Officinale bereiding, waarbij daarnaast een kleine voorraad wordt aangehouden; 
3. Doorleveren van een bereid middel aan een andere apotheek. Hier bereidt 1 apotheek dus 

eveneens het middel voor andere apotheken. 

Wat betreft het doorleveren is er een circulaire van het IGJ van kracht waarin de voorwaarden staan 
beschreven waaronder de IGJ niet handhavend zal optreden. 

De heera9,W071 resumeert dat apotheekbereidingen legaal zijn, mits wordt voldaan aan de eisen van 
de Geneesmiddelenwet. De heernal geeft aan dat Leadiant in haar handhavingsverzoek claimt 
dat de Geneesmiddelenwet door het AUMC op een aantal in het kader van dit gesprek nog niet nader 
genoemde punten is overtreden. In dat geval heeft zij een beginselplicht tot handhaven. Op het gebied 
van magistrale bereiding is dit voor zover de heer p2}1 zelf heeft meegemaakt het eerste 
handhavingsverzoek dat de IGJ heeft ontvangen. De IGJ komt in het kader van haar reguliere 
toezichtsprogramma, bijvoorbeeld bij bereidende ziekenhuizen, magistraal bereidende apotheken met 
regelmaat tegen. Maar nieuw is dat nu sprake is van een handhavingsverzoek voor één specifiek 
middel. 

De IGJ is naar aanleiding van het handhavingsverzoek een onderzoek gestart en heeft in het kader 
van dat onderzoek monsters genomen van de gebruikte werkzame stof en deze naar het RIVM 
gestuurd voor analyse. Het RIVM heeft deze monsters geanalyseerd volgens de testmethode in de 
Europese Farmacopee. Het RIVM heeft daarop gerapporteerd dat er onbekende onzuiverheden zaten 
in de grondstof van het AUMC. De gebruikte test geeft aan over een onbekende onzuiverheid al dan 
niet boven een gestelde limiet komt. Vervolgens is het RIVM door de IGJ gevraagd om verder te kijken 
naar de hoeveelheid van de onzuiverheid in het product. In dit verband heeft de RIVM op verzoek van 
de IGJ een tweede testmethode toegepast om hier meer zicht op te krijgen. Dit laatste was dus niet op 
basis van de huidige farmacopee, maar op verzoek van de IGJ. 

Er is vastgesteld dat de onbekende onzuiverheden de gestelde grenswaarde van de Europese 
farmacopee overschreed. Daarop heeft de IGJ een voornemen tot een bevel om het bereiden van het 
product te staken opgemaakt. Dit is gebaseerd op artikel 115 van de Geneesmiddelenwet — risico voor 
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Doc. 352.2 
Autoriteit Consument & Markt 
Zaaknr. ACM/18/033892 	 Vertrouwelijk 

de volksgezondheid. Naar aanleiding daarvan besloot het AUMC de bereiding van het product te 
staken. Het product wordt op dit moment niet bereid door het AUMC. 

De visie van de IGJ in het algemeen is dat een geregistreerd product de voorkeur heeft boven 
magistrale bereiding. Een dergelijk product is immers het best en meest uitgebreid gecontroleerd op 
werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit en bijvoorbeeld geneesmiddelenbewaking is het best geregeld. 

Binnen Europa kan het per land verschillen hoe de mogelijkheid tot magistrale bereiding precies is 
uitgewerkt. De IGJ heeft er geen zicht op of dit in Nederland ruimer of beperkter is dan in andere 
landen in Europa. De IGJ heeft contact met de Inspectie in België waar het product ook magistraal 
wordt bereid. De IGJ kan nog niet met zekerheid zeggen dat daar gebruik wordt gemaakt van dezelfde 
grondstof 

We spreken tot slot af dat de ACM de vragen om documenten voor de IGJ op de mail zal zetten en de 
IGJ deze zo mogelijk nog voorafgaand aan het gesprek van 18 oktober 2018 zal verstrekken. 

3/3 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

FW: stukken handhavingsverzoek Leadiant 
woensdag 24 oktober 2018 15:11:00 
image001.gif 
image002.gif 
Verslag gesprek IGJ rev rj.docx  

Hoi atnai..; 
Wil een van jullie a.j.b. weer een gesprekje met de heren 	 inplannen, met 

er in ieder geval weer bij. Als het maandag kan dan prima, maar a s et een later 
moment wordt ook goed. 

40:26- als je er gegeven de dynamiek  dit keer toch bij wilt zijn, ben je natuurlijk van harte 
welkom. Laat dan a.j.b. even aan 019724.1,,, 	weten. 

Groet, 

@igj.nl>; 

Van: g),  

Verzonden: woensdag 24 oktober 2018 16:06 

Aan: 	 @acm.nl> 

CC: 	 @acm.nl>; 

@igj.nl>; 

@igj.nl> 

Onderwerp: RE: stukken handhavingsverzoek Leadiant 

Beste 

Dank voor de reactie weer. Ik probeer op zo kort mogelijke termijn een afspraak in te laten 
plannen. Maar of dat a.s. maandag al lukt, kan ik nog niet zeggen. Je kunt hierover een verzoek 
van mw. mb.., 	of mw.IP2?: verwachten. 

Zoals eerder toegezegd stuur ik je hierbij het verslag van ons eerdere gesprek retour. 

Groet, 

Afdeling Farmaceutische bedrijven 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 11 3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA Heerlen 

M 06 
(ffiiiaj.n1 

https ://www. ioj. nl   
Twitter: aIGJnI  

Zie en hoor het IGJ-verhaal: Gezond vertrouwen 
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Van: 	 @acm.nl> 
Verzonden: woensdag 24 oktober 2018 13:00 
Aan: 	 1@igj.nl> 
CC: F' 	 @acm.nl> 
Onderwerp: stukken handhavingsverzoek Leadiant 

Geachte heer 
u heeft telefonisch voorgesteld dat we de gevraagde stukken (handhavingsverzoek en 
conceptbesluit) mondeling doornemen bij de IGJ om ons van de inhoud daarvan te vergewissen. Dit 
alvorens de stukken eventueel formeel te vorderen. 

Hoewel wij (en ook ons management) de gang van zaken op dit punt tot dusver onwenselijk vinden 
lijkt dit voorstel ons op teamniveau wel een mogelijkheid om een stap verder richting de inhoud te 
komen. 

Daarom zouden wij aanstaande maandag bij IGJ een afspraak willen maken. Waarbij wij eveneens 
vragen zouden willen stellen over de rol van IGJ ten aanzien van magistrale bereidingen en haar 
opvattingen over de juridische ruimte o dergelijke bereidingen te verstrekken, en hoe het staat met de 
contacten met UAMC aangaande eventuele terugkeer op de markt voor CDCA van UAMC. 

Ik kon u telefonisch niet bereiken om meteen een afspraak te maken maar ik hoor graag uw 
suggesties daartoe. 
Met vriendelijke groet, 

t
. 

Specialistisch medewerker Toezicht 
Directie Zorg 

Muzenstraat 41 
2511 WB Den Haag 

Postbus 16326 
2500 BH Den Haag  

T: +31 70 i P. 
M: +31 

www.acm.nl   
www.consuwijzer.nl  

El 

Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de ACM 

Van: iiimipimim. 
Verzon en: woens ag 

m 
o o er 	

igj nl] 
 

Aan: 
Onderwerp: 	Gespreksverslag IGJ/ACM 

Geachte heer 4Ye' 

Dank voor het conceptverslag. Ik zal hier en daar wat opmerkingen maken en het verslag 
dan retourneren. 
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Verder heb ik uw verzoek om documentatie intern besproken. Ik begrijp dat uw verzoek an 
sich onvoldoende basis geeft om de stukken die u opvraagt te kunnen delen in deze fase. 
Na evt. openbaarmaking is dat uiteraard geen probleem, voor openbaar gemaakte stukken. 

Wat wij wel kunnen doen is Leadiant vragen of het bedrijf akkoord geeft op het delen van 
de gevraagde informatie met u. Graag hoor ik van u of u dat wenselijk vindt. 

Voor wat betreft het gesprek morgen geldt, om dezelfde reden dat we de door u gevraagde 
documentatie niet kunnen verstrekken, dat wij niet veel nadere informatie kunnen 
verstrekken over het lopende IGJ-onderzoek dan al gegeven. Uiteraard bent u morgen van 
harte welkom, maar deze winstwaarschuwing wilde ik wel vast geven. 

Met vriendelijke groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van:az: 
Datum: vrijdag 12 okt. 2018 1:08 PM 
Aan gal:" 	 • @igj.nl> 
Onderwerp: FW: Gespreksverslag IGJ/ACM 

Op verzoek van dhr. fftwkag stuur ik jou deze mail met bijlage door. 

Actiepunt: Volgende week, voor 18 oktober reactie. 

Groeten 

Van: ' 11 °1.- 	 @acm.nl> 
Verzonden: vrijdag 12 oktober 2018 13:02 
Aan: 
CC: 4̀'), •'- ,̀ 	 @acm.nl> 
Onderwerp: Gespreksverslag IGJ/ACM 

Geachte mevrouw  ilte<0,;(,i) 	zou u het onderstaande bericht met bijlage willen doorsturen aan de 
heem."p Hartelijk dank. 

Geachte heeraL 

hierbij ontvangt u het verslag van het gesprek tussen de ACM en het IGJ van 11 oktober jl. 
Ik verzoek u dit verslag te lezen en eventuele opmerkingen per e-mail aan mij kenbaar te maken, 
zodat deze kunnen worden verwerkt ten behoeve van de definitieve versie van het verslag die in het 
dossier wordt opgenomen. 
Daarnaast verzoek ik u aan te geven welke passages uit het verslag als bedrijfsvertrouwelijk moeten 
worden beschouwd. U kunt deze passages - indien van toepassing - in een aparte bijlage meesturen 
met uw reactie op het verslag. 

Tenslotte willen wij u verzoeken om het volgende: 
• Een afschrift van het handhavingsverzoek dat door Leadiant is ingediend bij de IGJ 
• Een afschrift van het (concept)besluit van de IGJ op dit handhavingsverzoek 
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Deze stukken zouden wij graag van u ontvangen voorafgaand aan ons vervolggesprek op donderdag 
18 oktober. 
Zou u mij begin volgende week kunnen berichten? 
Alvast veel dank. 

Met vriendelijke groet, 

iIrgY-77:771  . ta5.1„kkity—,p;,  
Specialistisch medewerker Toezicht 
Directie Zorg 

Muzenstraat 41 
2511 WB Den Haag 

Postbus 16326 
2500 BH Den Haag  

www.acm.n1  
www.consuwijzer.n1 

	 J 
Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de ACM 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If 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. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If 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. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If 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. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
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risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Dienstoostbus IG3 GMP-GDP 
RE: tijdlijn CDCA 
woensdag 24 oktober 2018 16:39:05 
Overzicht tijdslijnen activiteiten en gebeurtenissen CDCA capsules casus 24okt18.docx 

Hoi 
Bijgevoegd de laatste versie. 
Met vriendelijke groet, 

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 
grnogdo(aioj.n1  
httos://www.icij.nl   
Twitter: (aIGJnI  

Bekijk het verhaal van IG3: Gezond vertrouwen 

Van: 
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 17:58 

Aan:~ 
Onderwerp: tijdlijn CDCA 
Hoi peil 
Ik ga maandag de stukken sturen voor de volgende OT CDCA bijeenkomst. Wil graag dan ook 
weer een update van de tijdlijn meesturen. Wil je me de laatste versie uiterlijk maandagochtend 
sturen? 
Alvast dank en groet (9?.gti 
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Overzicht tiidsliinen activiteiten en gebeurtenissen CDCA capsules 
casus. 
7 mei 2018  
Ontvangst handhavingsverzoek Leadiant IT2011893, V2006337 

14 mei 2018  
Ontvangstbevestiging handhavingsverzoek FB (16 mei 2018 per abuis nogmaals bevestigd) 

1 iuni 2018  
Initieel overleg binnen IGJ tussen FB, JZ over het ontvangen handhavingsverzoek (verslag aanwezig) 

4 juni 2018  
ProMo wordt door FB gevraagd om te kijken naar reclame deel. 

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

11 juni 2018  
MO complex? 

12 juni 2018  
• Gemeenschappelijk inspectiebezoek AMC n.a.v. handhavingsverzoek met inspecteurs ProMo en FB 

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

13 'uni 2018 
CDCA werkzame stof monsters ontvangen bij het RIVM met als onderzoeksvragen: 
1. Voldoet de werkzame stof CDCA aan de eisen in de huidige en nieuwe Ph.Eur monografie? 
2. Voldoet de werkzame stof CDCA qua polymorfie aan de specificaties van het geregistreerd product? 
3. Wat zijn de verschillen in de vrijgifte specificaties en analytische testen van de werkzame stof 
gebruikt in het product van de ziekenhuisapotheek t.o.v. de herziene en huidige Ph.Eur. monografie 
en t.o.v. de specificaties en analytische testen van het geregistreerd product? 
4. Wat is de impact en het risico van deze verschillen in specificaties en analytische testen? 

19 juni 2018  
Overleg IGJ (FB, JZ en ProMo) over vervolg handhavingsverzoek. Afgesproken dat er 2 aparte 
bezoekverslagen komen van FB en ProMo). 

20 juni 2018  
Handhavingsverzoek (zonder bijlagen) verstuurd naar het AMC 

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

27 juni 2018  
• Nieuwe stukken ontvangen van Leadiant (bijlagen 31-35). 
• Telefonisch contact tussen IGJ ProMo en AMC 

28 juni 2018  
IGJ FB email AMC over aanbreken contramonsters voor analyses RIVM wegens tekort bemonsterde 
hoeveelheid. 

29 iuni 2018 
IGJ JZ via email richting Leadiant gecommuniceerd dat het besluit op het handhavingsverzoek 
uitgesteld wordt naar uiterlijk op 31 oktober 2018. 
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1 juli 2018 
Emailverzoek AMC voor het nemen van nieuwe contramonsters 

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 gestelde limiet van 0.25%. 
2. De polymorfe vorm van de onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van batch 17081) komt 
overeen met de CDCA van tro- m  .110  2341. 
3. 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'. 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 'Substances for pharmaceutical use'. 
4. De impact en het risico van het ontbreken van de onder punt 3 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. 

• Nieuwe contra monsters CDCA genomen bij het AMC 

16 juli 2018  
telefonisch overleg FB met RIVM 

20 juli 2018 
Aanvullend informatie RIVM ontvangen over semi-kwantitatieve bepaling van onzuiverheden, 
conclusie: 
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 0.25%. Het gehalte van de 
onbekende onzuiverheden ligt tussen de 0.27% - 0.75% en tussen de 1%-2%. 

23 juli 2018  
Conceptrapport FB en voornemen tot bevel opgestuurd (V2007524). Eindrapport nog niet gefinaliseerd 

25 juli 2018  
Bevestiging van het AMC via email dat ze gebruik willen maken van de mogelijkheid om op donderdag 
26 juli 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 
• Conceptverslag zienswijzegesprek opgestuurd naar het AMC; 
• opvolging uitkomsten zienswijzegesprek opgestuurd door het AMC. Het AMC bevestigt schriftelijk 

dat de bereiding is gestaakt. 

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

Overzicht tijdslijnen activiteiten en gebeurtenissen CDCA capsules casus 24okt18 (002) pagina 2 



Doc. 354 

8 augustus 2018  
Ontvangst persvragen Medisch Contact 

9 augustus 2018  
Gesprek van IGJ (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. 

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

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

14 augustus 2018  
Ontvangst Wob verzoek DSW (IT....?) 

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 woordvoeringslijn 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 van 9 aug IGJ met AMC opgestuurd 
• Contact tussen JZ en Wob jurist over Wob verzoek DSW: besproken dat Wob jurist VWS contact 

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

• 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 ProMo verstuurd 

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

wordt geen additionele informatie gegeven. 

3 september 2018  
• Vraag via email gesteld door FB aan AMC over CoA van Chinese grondstofproducent (niet 

ondertekend en naam producent afwezig) 
• Kamervragen 2018Z14803 (CDA) en 2018Z14590 (SP) verstuurd 

5 september 2018  
• Informatie RIVM analyses verstuurd door FB naar Belgische autoriteiten (FAGG) 
• CoA van het AMC ontvangen van Chinese grondstofproducent miniym  

ani  in 
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12 september 2018  
Additionele communicatie FB met Belgische inspectieautoriteiten 00S CDCA grondstof 

13 september 2018  
Reactie IGJ op artikel Medisch Contact op website geplaatst 

17 september 2018  
• Nieuw WOB verzoek paso wordt afgewezen. 
• Besluit MT overtreding artikel 66 lid 1 Gnw geen boete maar een waarschuwing 

20 september 2018  
• MSZ telefonische aankondiging def inspectierapp FB met beide waarschuwingen 

(BB2000783)overtreding artikel 84 lid 1 en BB2001487 overtreding artikel 66 lid 1 Gnw) aan AMC 
• definitief inspectierapport FB met beide waarschuwingen aangetekend opgestuurd 

21 september 2018  
definitief inspectierapport FB met beide waarschuwingen via email verstuurd. 

24 september 2018  
Definitief verslag gesprek van 9 aug. IGJ met AMC opgestuurd 

27 september 2018  
Webbericht AMC verwijderd 

28 september 2018  
Email WOB verzoek 1012 e =j (WOB verzoek aanhouden) 

4 oktober 2018  
• Besluit WOB verzoek DSW verzonden (afwijzing) 
• Communicatie minister Bruins over voornemen op besluit handhavingsverzoek 

8 oktober 2018  
Voornemen op besluit op handhavingsverzoek aangetekend verzonden en ook via email 

9 oktober 2018 
Verzoek Leadiant voor verlenging term voor zienswijze op voornemen besluit handhavingsverzoek 

16 oktober 2018 
Verzoek Pharmagister om aanduidingen in voornemen besluit handhavingsverzoek te verwijderen 

17 oktober 2018 
Ontvangstbevestiging email Pharmagister gestuurd 

18 oktober 2018 
Verzoek om de term "CZ-entiteiten" niet te gebruiken om Stichting Pharmagister, Pharmagister B.V. 
en de Stichting CbusineZ aan te duiden. 

22 oktober 2018 
Ontvangstbevestiging email CZ gestuurd 
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Openstaande activiteiten 
Omschrijving activiteit 

	
Uitvoerende(n) 
	

Tijdslijn 
1. 0 ntva ng ert zienswijze verzoeker op 	3Z 

	
Week 40-44 

voornemen besluit op handhavingsverzoek 
2. Opstellen besluit op handhavingsverzoek 

	
inspecteurs en JZ 
	

Week 40-44 
3. Verzenden besluit op handhavingsverzoek aan JZ 	 week 44 

verzoeker en cc aan ziekenhuis 
4. Openbaarmaking besluit op 

	 JZ en communicatie 	Eind oktober 
handhavingsverzoek samen met communicatie 
naar buiten 

5. Opstellen toezichtkader grondstof 
	

FB 
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Van: 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Dienstpostbus IGJ GMP-GDP  
RE: tijdlijn CDCA 
vrijdag 26 oktober 2018 00:59:54 
Overzicht tijdslijnen activiteiten en gebeurtenissen CDCA capsules casus 26okt18.docx 

Hoi 1()) 
Heb nog wat aangepast n.a.v. reactie 	op uitstel zienswijze Leadiant. Bijgevoegd 
aangepast tijdslijn. 
Met vriendelijke groet, 

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 
ompgdp@ioj.n1  
httos://www.iqj.n1  
Twitter: (aIGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Verzonden: woensdag 24 oktober 2018 16:39 
Aan: 
CC: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 
Onderwerp: RE: tijdlijn CDCA 
Hoi an 
Bijgevoegd de laatste versie. 
Met vriendelijke groet, 

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 
grnog~iqj.n1  
httos://www.igi.nl   
Twitter: (ffiIGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 17:58 
Aan: 	 PiRj.ni> 
Onderwerp: tijdlijn CDCA 
Hoi 
Ik ga maandag de stukken sturen voor de volgende OT CDCA bijeenkomst. Wil graag dan ook 
weer een update van de tijdlijn meesturen. Wil je me de laatste versie uiterlijk maandagochtend 
sturen? 



Doc. 356 

Alvast dank en groet giat, 
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Overzicht tijdslijnen activiteiten en gebeurtenissen CDCA capsules 
casus. 
7 mei 2018  
Ontvangst handhavingsverzoek Leadiant IT2011893, V2006337 

14 mei 2018  
Ontvangstbevestiging handhavingsverzoek FB (16 mei 2018 per abuis nogmaals bevestigd) 

1 iuni 2018  
Initieel overleg binnen IGJ tussen FB, JZ over het ontvangen handhavingsverzoek (verslag aanwezig) 

4 iuni 2018 
ProMo wordt door FB gevraagd om te kijken naar reclame deel. 

6 iuni 2018 
Nieuw stuk ontvangen van Leadiant (bijlage 30) 

11 'uni 2018 
MO complex? 

12 iuni 2018 
• Gemeenschappelijk inspectiebezoek AMC n.a.v. handhavingsverzoek met inspecteurs ProMo en FB 

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

13 juni 2018  
CDCA werkzame stof monsters ontvangen bij het RIVM met als onderzoeksvragen: 
1. Voldoet de werkzame stof CDCA aan de eisen in de huidige en nieuwe Ph.Eur monografie? 
2. Voldoet de werkzame stof CDCA qua polymorfie aan de specificaties van het geregistreerd product? 
3. Wat zijn de verschillen in de vrijgifte specificaties en analytische testen van de werkzame stof 
gebruikt in het product van de ziekenhuisapotheek t.o.v. de herziene en huidige Ph.Eur. monografie 
en t.o.v. de specificaties en analytische testen van het geregistreerd product? 
4. Wat is de impact en het risico van deze verschillen in specificaties en analytische testen? 

19 juni 2018 
Overleg IGJ (FB, JZ en ProMo) over vervolg handhavingsverzoek. Afgesproken dat er 2 aparte 
bezoekverslagen komen van FB en ProMo). 

20 juni 2018  
Handhavingsverzoek (zonder bijlagen) verstuurd naar het AMC 

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

27 juni 2018  
• Nieuwe stukken ontvangen van Leadiant (bijlagen 31-35). 
• Telefonisch contact tussen IGJ ProMo en AMC 

28 juni 2018  
IGJ FB email AMC over aanbreken contramonsters voor analyses RIVM wegens tekort bemonsterde 
hoeveelheid. 

29 juni 2018 
IGJ JZ via email richting Leadiant gecommuniceerd dat het besluit op het handhavingsverzoek 
uitgesteld wordt naar uiterlijk op 31 oktober 2018. 
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1 juli 2018  
Emailverzoek AMC voor het nemen van nieuwe contramonsters 

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 gestelde limiet van 0.25%. 
2. De polymorfe vorm van de onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van batch 17081) komt 
overeen met de CDCA van2:110ƒ11:9grál 
3. 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'. 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 Substances for pharmaceutical use'. 
4. De impact en het risico van het ontbreken van de onder punt 3 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. 
Nieuwe contra monsters CDCA genomen bij het AMC 

16 juli 2018  
telefonisch overleg FB met RIVM 

20 juli 2018 
Aanvullend informatie RIVM ontvangen over semi-kwantitatieve bepaling van onzuiverheden, 
conclusie: 
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 0.25%. Het gehalte van de 
onbekende onzuiverheden ligt tussen de 0.27% - 0.75% en tussen de 1%-2%. 

23 juli 2018 
Conceptrapport FB en voornemen tot bevel opgestuurd (V2007524). Eindrapport nog niet gefinaliseerd 

25 juli 2018 
Bevestiging van het AMC via email dat ze gebruik willen maken van de mogelijkheid om op donderdag 
26 juli 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 IG]. 

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

dat de bereiding is gestaakt. 

31 juli 2018 
• Afzien van voorgenomen bevel opgestuurd; 
• reactie AMC op besluit afzien van voorgenomen bevel 
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8 augustus 2018  
Ontvangst persvragen Medisch Contact 

9 augustus 2018  
Gesprek van IGJ (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. 

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

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

14 augustus 2018  
Ontvangst Wob verzoek DSW (IT....?) 

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 woordvoeringslijn 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 van 9 aug IGJ met AMC opgestuurd 
• Contact tussen JZ en Wob jurist over Wob verzoek DSW: besproken dat Wob jurist VWS contact 

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

• 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 ProMo verstuurd 

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

wordt geen additionele informatie gegeven. 

3 september 2018  
• Vraag via email gesteld door FB aan AMC over CoA van Chinese grondstofproducent (niet 

ondertekend en naam producent afwezig) 
• Kamervragen 2018Z14803 (CDA) en 2018Z14590 (SP) verstuurd 

5 september 2018  
• Informatie RIVM analyses verstuurd door FB naar Belgische autoriteiten (FAGG) 
• CoA van het AMC ontvangen van Chinese grondstofproducent 

• 
• anvraag 	een debat CDCA 
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12 september 2018  
Additionele communicatie FB met Belgische inspectieautoriteiten 00S CDCA grondstof 

13 september 2018  
Reactie IGJ op artikel Medisch Contact op website geplaatst 

17 september 2018  
• Nieuw WOB verzoek puim wordt afgewezen. 
• Besluit MT overtreding artikel 66 lid 1 Gnw geen boete maar een waarschuwing 

20 september 2018  
• MSZ telefonische aankondiging def inspectierapp FB met beide waarschuwingen 

(BB2000783)overtreding artikel 84 lid 1 en BB2001487 overtreding artikel 66 lid 1 Gnw) aan AMC 
• definitief inspectierapport FB met beide waarschuwingen aangetekend opgestuurd 

21 september 2018  
definitief inspectierapport FB met beide waarschuwingen via email verstuurd. 

24 september 2018  
Definitief verslag gesprek van 9 aug. IGJ met AMC opgestuurd 

27 september 2018  
Webbericht AMC verwijderd 

28 september 2018  
Email WOB verzoek Lim (WOB verzoek aanhouden) 

4 oktober 2018  
• Besluit WOB verzoek DSW verzonden (afwijzing) 
• Communicatie minister Bruins over voornemen op besluit handhavingsverzoek 

8 oktober 2018  
Voornemen op besluit op handhavingsverzoek aangetekend verzonden en ook via email 

9 oktober 2018 
Verzoek Leadiant voor verlenging term voor zienswijze op voornemen besluit handhavingsverzoek, het 
indienen van een zienswijze op het persbericht en mogelijkheid om een schriftelijke reactie op 
definitieve besluit te kunnen geven. 

11 oktober 2018 
Honorering verzoek voor verlenging term voor zienswijze op voornemen besluit handhavingsverzoek 
verstuurd door 3Z. 

16 oktober 2018 
Verzoek Pharmagister om aanduidingen in voornemen besluit handhavingsverzoek te verwijderen 

17 oktober 2018 
Ontvangstbevestiging email Pharmagister gestuurd 

18 oktober 2018 
Verzoek om de term "CZ-entiteiten" niet te gebruiken om Stichting Pharmagister, Pharmagister B.V. 
en de Stichting C busineZ aan te duiden. 

22 oktober 2018 
Ontvangstbevestiging email CZ gestuurd 

Overzicht tijdslijnen activiteiten en gebeurtenissen CDCA capsules casus 26okt18 (002) pagina 4 



Doc. 357 

Openstaande activiteiten 
Omschrijving activiteit Tijdslijn Uitvoerende(n) 

3Z 31 oktober 2018 1. 	Ontvangen zienswijze verzoeker op 
voornemen besluit op handhavingsverzoek 

2. 	Opstellen reactie op verzoek Leadiant op het 
	

3Z 
indienen van een zienswijze op het persbericht 
en mogelijkheid om een schriftelijke reactie op 
definitieve besluit te kunnen geven 

3. Opstellen besluit op handhavingsverzoek 
4. Verzenden besluit op handhavingsverzoek aan 

verzoeker en cc aan ziekenhuis 
5. Openbaarmaking besluit op 

handhavingsverzoek samen met communicatie 
naar buiten 

inspecteurs en JZ 
32 

Eind november 
eind november 

JZ en communicatie eind november 

6. 	Opstellen toezichtkader grondstof 
	

FB 
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verslag 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
www.rijksoverheid.n1 

Inlichtingen bij 

e mg Medisch 
pecia ishsche Zorg 

Doc. 359 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

Datum 
8 november 2018 

Aantal pagina's 
1 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

Afstemmingsoverleg zienswijze Leadiant (OT CDCA 
AUMC) 
8 november 2018, 14.30-15.30 uur 

SKU, 18-A Utrecht 

1. Opening 

2. Belangrijkste onderwerpen, oordeelsvorming, scenario 
- Zienswijze Leadiant. 
ti.O.LCMEE hebben de zienswijze doorgenomen en heel gericht 
opmerkingen geplaatst bij onderdelen waar nog verduidelijking, antwoorden 
bij nodig zijn. 
Afgesproken wordt dat de afdelingen, met spoed, de opmerkingen/vragen 
gaan behandelen, waarbij we vast proberen te houden aan de (onszelf 
opgelegde) deadline van 15 nov. De meerderheid van de vragen liggen bij 
farmaceutische bedrijven. We houden elkaar volgende week op de hoogte of 
de termijnen haalbaar zijn. 
LF".? 	schrijven daarna het conceptbesluit, de afdelingshoofden 

besluiten wie eventueel mee moeten lezen, waarna de ah's akkoord geven op 
het besluit. 
- Bespreekpunten vanuit communicatie 
Persbericht wordt meegestuurd met besluit. In het besluit moet iets worden 
opgenomen over openbaarmaking, ZW neemt dit op met communicatie. 
Leadiant wil bij de openbaarmaking een reactie plaatsen op onze website, 
communicatie geeft aan hen door uit hoeveel woorden dit mag bestaan. 

3. Afsluiting / rondvraag 
- Het volgende OT CDCA is 20 november. Dan is het besluit in concept klaar. 
Agendapunten worden uitgevraagd door',!`_., Enkele Enkele van de bespreekpunten 
(discongruentie beantwoording vragen, en het informeren van 	) vanuit 
communicatie kunnen dan ook meegenomen worden. 
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Autoriteit 
Consument 2. Markt Vertrouwelijk 

Doc. 360.2 

Verslag 

Bijeenkomst met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

Zaaknummer 
Ons kenmerk 
Datum 

Namens ACM 

Namens IGJ 

Datum 
Tijd 
Locatie 

ACM/18/033892 
ACM/UIT/531082 
29 oktober 2018 

29 oktober 2018 
15.00-16.00 uur 
ACM 

Het gesprek vindt plaats mets  9-,it.!.. 	en asty van 
de directie 'Farmaceutische Bedrijven' van de IGJ. Deze afdeling houdt toezicht op s 49;1'  
medische/farmaceutische producten. Ook magistrale bereiding en doorlevering vallen hier bijvoorbeeld 
onder. Het gaat daarbij om toezicht op de Geneesmiddelenwet. 	 is werkzaam voor de 
afdeling Juridische Zaken van de IGJ en staat o.a. de afdeling van 	 bij. 
is gespecialiseerd in de Geneesmiddelenwet. 

De ACM schetst de aanleiding voor dit gesprek. Het betreft het vervolg op het eerdere gesprek ten 
kantore van de IGJ en een later telefonisch overleg. In het overleg van vandaag komen een aantal 
vragen aan bod die nog resteren na de eerdere gesprekken. 

Vragen 
De ACM vraagt wat de rol van de IGJ is ten aanzien van magistrale bereiding in het algemeen. 
De IGJ geeft aan dat zij in concrete gevallen bekijkt of er sprake is van (toegestane) magistrale 
bereiding door apothekers. De IGJ kan magistrale bereidingen via drie manieren in haar toezicht tegen 
komen: 

• Bij regulier toezicht op apotheken (ziekenhuisapotheken, kleinere apotheken en 
gespecialiseerde bereidingsapotheken) komt de IGJ ook op bezoek bij apotheken die 
magistraal bereiden. Zij kunnen tijdens zo'n bezoek in het kader van regulier toezicht iets 
tegenkomen dat mogelijk in strijd is met bijvoorbeeld de Geneesmiddelenwet (o.a. artikel 18) 
of de GMP-Z (Good manufacturing practices (link) — richtlijn voor ziekenhuisapotheken). 

• Naar aanleiding van een melding over kwaliteit of veiligheid van een middel. 
• Als een partij met een 'belang' een mogelijke overtreding meldt en een handhavingsverzoek 

doet. Hiervan was sprake bij Leadiant. 
De IGJ gaat met name over tot onderzoek als zij ook concrete aanwijzingen heeft dat er wat mis is. 
Meldingen alleen zijn niet genoeg, de onderbouwing is relevant. 

De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit, maar ook op wettelijke verplichtingen (houdt men zich daaraan?, 
houdt men zich aan de reikwijdte?) en bijvoorbeeld de rechten van een producent. Bij het niet 
nakomen van wettelijke verplichtingen of het schenden van de rechten van een producent hoeft er 
geen sprake te zijn van een probleem met de kwaliteit. Hoewel de IGJ beide oppakt, hecht de IGJ in 
de prioritering wel aan zaken waarbij er sprake is van gezondheidsrisico's. 

ACM/UIT/531082 
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Autoriteit Consument & Markt 
Zaaknr. ACM/18/033892 	 Vertrouwelijk 

Het is opvatting van de IGJ dat ten aanzien van magistrale bereiding het begrip 'verstrekking en 
bereiding in het klein' belangrijk is. Het gaat daarbij niet om het marktaandeel of het procentueel deel 
van de totale patiëntenpopulatie dat met de magistrale bereiding wordt beleverd, maar om het aantal 
patiënten in absolute zin. Of er sprake is van magistrale bereiding, hangt niet af van de vraag of er een 
geregistreerd geneesmiddel beschikbaar is. 

De IGJ gaat ervan uit dat de kwaliteit van geregistreerde geneesmiddelen op orde is, gelet op de lange 
procedure die aan de orde is voordat een geneesmiddel geregistreerd is en op de markt mag worden 
gebracht. Alleen bij serieuze meldingen, ligt dit mogelijk anders. 

De IGJ geeft aan normaal gesproken weinig handhavingsverzoeken te krijgen. De laatste tijd is dit 
veranderd en heeft de IGJ meer verzoeken binnen gekregen. Mogelijk heeft de publiciteit rondom 
Leadiant hierbij een rol gespeeld. Ten aanzien van het handhavingsverzoek dat door de Stichting 
Farma ter Verantwoording bij de ACM is ingediend geeft de IGJ aan dat haar inschatting is dat de 
Stichting geen belanghebbende zou zijn en dat het handhavingsverzoek daarom niet behandeld zou 
hoeven worden. 

Wat betreft AUMC geeft de IGJ aan dat zij geen idee heeft wanneer het AUMC mogelijk weer zou 
overgaan tot magistrale bereiding. De IGJ verwacht dat dit nog wel even zal duren. 

• Er werd geconstateerd dat de grondstof niet in orde was en dat zou een risico voor de 
gezondheid kunnen opleveren 

• De IGJ heeft toen een voornemen tot bevel opgesteld. Het overige deel van het 
handhavingsverzoek loopt dus nog. 

De IGJ geeft verder aan: 
- Dat ze geen beeld heeft of het grondstofprobleem opgelost kan worden (dit is aan AUMC) 
- Dat AUMC, gegeven het lopende traject, bij de IGJ zal aangeven als ze weer met magistrale 

bereiding wil starten 
- Dat ze niet uitsluit dat het AUMC haar werknemers opdraagt te stoppen met de pogingen dit 

product magistraal te bereiden. Het is immers ook een investeringsbeslissing. 

2/2 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

FW: Verslag gesprek ACM-IGJ 29/10/2018 
maandag 12 november 2018 08:59:00 
20181110 Verslag 2e bespreking met IGJ - 378402 versie 	fkka 
image001.gif 
imaae002.gif 

Ter info. 

Groet, 

10.2.1 

Van: 101~i 
Verzonden: maandag 12 november 2018 08:59 
Aan:10.2.e lgligima @acm.nl> 
CC:10.2.e 	 @acm.nl>; 
10.2 e 
Onderwerp: RE: Verslag gesprek ACM-IGJ 29/10/2018 

Beste 

Dank voor het verslagje, prima met een paar aanpassingen. 

Groet, 

Afdeling Farmaceutische bedrijven 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 11 3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA Heerlen 

M 06 
eigj nl 

httos://www.iqj.ni   
Twitter: (aIGJnI  

Zie en hoor het IGJ-verhaal: Gezond vertrouwen 

Van: 	 @acm.nl> 
Verzonden: donderdag 8 november 2018 11:25 
Aan: 	 @igj.nl>; 	 @igj.nl> 
CC: 	 @acm.nl>; r''' ,̀ 1; 	 @acm.nl> 
Onderwerp: Verslag gesprek ACM-IGJ 29/10/2018 



T: +31 70 
M: +31 6 

Doc. 360 

Beste trP,, 

We hebben van ons overleg van maandag 29 oktober een kort verslag gemaakt. We zouden het erg 
op prijs stellen als jullie het verslag kunnen lezen en eventuele opmerkingen/aanvullingen kenbaar 
kunnen maken. Mochten er in het verslag nog passages zijn opgenomen die als bedrijfsvertrouwelijk 
moeten worden aangemerkt, dan kun je dat ook aangeven. 

Met vriendelijke groet, 

10~1:g 
Senior Medewerker Toezicht 
Directie Mededinging 

Muzenstraat 41 
2511 WB Den Haag 

Postbus 16326 
2500 BH Den Haag  

www.acm.n1  
www.consuwijzer.nl  

Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de ACM 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If 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. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If 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. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

FW: Verslag gesprek ACM-IGJ 29/10/2018 
dinsdag 13 november 2018 10:22:00 
image001.gif 
image002.gif 

Ter info. 

Groet, 

Van: F247;  1(7' 	;ffi@acm.nl> 
Verzonden: dinsdag 13 november 2018 09:57 
Aan  0  - 	 @igj.nl> 
CC 	 @acm.ni>., pal,4 
10 	 @ igj. n I > 	 .4; 
Onderwerp: RE: Verslag gesprek ACM-IGJ 29/10/2018 

Beste py,-4..,  

Dank voor jullie reactie op het gespreksverslag. Zoals zojuist ook telefonisch aangegeven hebben wij 
jullie voorgestelde wijzigingen integraal overgenomen. 

Met vriendelijke groet, 

itailsga 
Senior Medewerker Toezicht 
Directie Mededinging 

ig 

Muzenstraat 41 
2511 WB Den Haag 

Postbus 16326 
2500 BH Den Haag  

www.acm.n1  
www.consuwijzer.nl  

Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de ACM 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If 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. 
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If 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. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in.the electronic transmission of messages. 



Doc. 362 

Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 	Aankondiging besluit op handhavingsverzoek CDCA bij AUMC M2011893 
Datum: 	vrijdag 16 november 2018 09:56:55 

Dag 0 	en collega's, 
Vanoc tend oom 9:00 uur heb ik hr. Chris Polman gesproken en de verzending van het besluit 
op het handhavingsverzoek op 19 november aangekondigd. Aangegeven dat AUMC op inhoud al 
vergaand op de hoogte is gezien inspectierapport en de twee waarschuwingen. Vermeld dat een 
evt. vovo ten aanzien van de openbaarmaking op 26 nov binnen moet zijn. Uitgelegd dat vovo 
ziet op de openbaarmaking door de inspectie, maar niet op wat andere belanghebbenden die 
het besluit ook hebben gekregen doen. Ik heb het nog niet over de communicatieactiviteiten 
gehad die na 26 november op gang zullen komen; ik ga ervan uit dat4IP-0. hier tzt waar nodig 
op in zal gaan. Informatief gevraagd of er nog ontwikkelingen waren op et vlak van de 
magistrale bereiding van CDCA, maar het was bij de heer Polman wel wat overschaduwd nu 
door de actuele Amsterdamse problematiek bij de opvang van patiënten uit Slotervaart en alles 
wat dat in gang heeft gezet. Hr. bood wel aan om ons nog eens uitgebreider bij te praten maar 
heb dat even gelaten voor wat het was. Men is voor zover mij nu duidelijk is geworden nog 
steeds bezig met een andere grondstofleverancier uit Azie die mogelijk wel kan voldoen. 
Met groeten, 
ply 
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Doc. 363 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: nav gesprek ACM - IGJ 
Datum: 	 donderdag 22 november 2018 15:28:00 
Bijlagen: 	image001.0if 

imaae002.oif 

Ha Cat„.1 

Ter info, ik heb mw. 4.0?2T6 telefonisch op de hoogte gebracht van de stand van zaken. 

Groet, 

Van: IKok-• 	 @acm.nl> 
Verzonden: donderdag 22 november 2018 13:55 
Aan: 101:',.<; (:) 	 @igj.n1>;i1 •L, f• 'eP — 	 @igj.nl> 
CC: :fij?-1, t;3 	 @acm.nl> 
Onderwerp: nav gesprek ACM - IGJ 

Beste 2F 
Eind oktobeisj:rák"én W-e elkaar in het kader van de Leadiant-zaak bij de ACM. 
Is er inmiddels meer bekend over de besluitvorming door de IGJ op het door Leadiant ingediende 
handhavingsverzoek? 
Mochten er nadere ontwikkelingen zijn, dan horen we dat graag. 

Alvast dank voor jullie reactie. 

Met vriendelijke groet, 

10-Wé9 	4-711 ák,~ 
Senior medewerker Juridische Zaken 
Directie Juridische Zaken 

El 

Muzenstraat 41 
2511 WB Den Haag 

Postbus 16326 
2500 BH Den Haag  

www.acm.nl   
www.consuwijzer.n1 

Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de ACM 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
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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. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezondèn, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen . 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If 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. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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SKU, 21-A Utrecht 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Kopie aan 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
www.rijksoverheid.n1 

Datum 
22 november 2018 

Aantal pagina's 
2 

Doc. 364 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

1. Opening/ Vaststellen notulen 
- Toegevoegd aan agenda: Infografic grondstofkeuring en 

Communicatiedocument 
- De notulen van het vorige OT zijn vastgesteld. 
- Naar aanleiding van notulen vorige OT: afstemming zienswijze vorige 

keer. Definitief besluit rond en minister hierover geïnformeerd. Publicatie 
is voorzien voor volgende week. Tot maandag 26-11, 10.00 uur kan er 
nog een vovo worden ingediend tegen publicatie. Persbericht gaat ter info 
mee met het besluit naar Laediant, maar ter info en niet voor zienswijze. 
Gaat ook naar A-UMC. Onder embargo met verzoek stil te houden. Ma 
stuurt naar A-UMC en k-0VA naar Laediant. 

2. Actueel beeld/Tijdlijn 
Zie onder 3 

3. Belangrijkste onderwerpen, oordeelsvorming, scenario.  
Het handhavingsbesluit is definitief. =  verwacht dat Laediant 
bezwaar zal gaan maken tegen het bes uit op het handhavingsverzoek. 
Geen vovo verwacht. 

- S.v.z. A-UMC: geen nieuws gehoord maar zijn nog wel aan het kijken of 
het ze gaat lukken om andere grondstofleverancier te vinden. Als dat lukt 
zijn ze verplicht dit bij ons te melden. 

- Geen reclame-uitingen meer geweest. 
- In België nog wel bezig met bereiding in 2 ziekenhuizen met zelfde 

grondstof. Ook daar verontreiniging. Wat hebben Belgische autoriteiten 
daaraan gedaan? Dit moeten we achterhalen, ook om ons voor te bereiden 
op eventuele persvragen hierover. 	neemt contact op met ziekenhuis am en Kai neemt contact op met Be gische autoriteiten. Hebben zij 
ook handhavingsverzoek gekregen? 
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Testen grondstof door RIVM in opdracht van A-UMC: idee is dat A-UMC 
private overeenkomst sluit met RIVM om voor hun te testen. Aan IGJ 
gevraagd wat wij hiervan vinden. Lijn is dat we hier niets van vinden maar 
wel graag ook de data willen ontvangen. Consequentie is wel dat wij ons 
referentielab kwijt zijn want kunnen RIVM dan niet meer vragen om ter 
controle ook voor ons te testen. Vraag is of wij een ander referentielab 
achter de hand hebben. In dit kader wordt RIKILT genoemd. FB zoekt uit 
of RIKILT ook de kwalificaties heeft om geneesmiddelen en grondstoffen te 
testen. 

4. Proces (opschaling/afschaling): informeren HI, VWS, externe partijen 
- Secretariaat OT CDCA vervolg: 

o Alle stukken rondom het handhavingsverzoek moeten ook in WPM. 
A. 	stemmen af hoe dit in WPM komt en moeten 

worden toegevoegd aan de tijdlijn. 
o Er is al een gelakte versie van het handhavingsbesluit. Die wordt 

openbaar gemaakt. Etgal stuurt deze inclusief bijlage aan 

o 
EBE 
Vervolg OT: na maandag bekijken we wanneer we kunnen stoppen 
met het OT en de regie op deze casus weer in een afdeling 
beleggen. Dit bespreken we in een OT na openbaarmaking. We 
plannen een OT in de week van 3 december zodat we ook kunnen 
kijken wat het besluit in de media heeft gedaan. 

5. Communicatie 
Infografic: Ook bedoeld om te gebruiken in perspresentatie. In OT enkele 
opmerkingen en overwegingen besproken die nog worden aangepast. 

- Communicatiedocument: 
o ip,Ighl  verwerkt de al ontvangen feedback. Tijdens het OT is het 

document doorgelopen en aangepast. 
o Gesproken is over een heldere, niet te juridische, uitleg over 

waarom het geen boete voor reclame-uiting is geworden. 
Verwijzen naar het meewegen van de maatschappelijke 	context. 
Juridische punten uit besluit worden door Or  
verwerkt tot toegankelijke tekst voor communicatie. 

o Verwachting dat er nog wel reactie van Laediant komt op 26-11. 
Moment plannen om hier nog in OT-verband naar te kijken. 26-11 
na 10.00 uur-.M vragen dit in te plannen. 

6. Afsluiten 

Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd 
Domein Curatieve GZ en GMT 
Medisch Specialistische Zorg 
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OT CDCA A-UMC 

26 november 2018, 11.30-12.30 uur 

SKU, 21-A Utrecht 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Kopie aan 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
www.rijksoverheid.n1 

Datum 
22 november 2018 

Aantal pagina's 
2 

Doc. 365 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

1. Opening/ Vaststellen notulen 
- België en RIKILT zijn toegevoegd aan de agenda. 

De notulen van het OT van 22 november zijn ongewijzigd vastgesteld. 

2. Actueel beeld/Tijdlijn 
Zie onder 3 

3. Belangrijkste onderwerpen, oordeelsvorming, scenario 
- Leadiant heeft een reactie gestuurd. Ze vragen om 1 woord in het 

persbericht aan te passen maar OT besluit om het persbericht niet te 
wijzigen. Bevat geen onjuistheid. 

- Leadiant reactie: vraag van Leadiant om zowel de Nederlandse en Engelse 
versie te publiceren. We hebben gesteld dat de reactie maximaal 200 
woorden mag zijn. Daarom niet de Engelse versie publiceren en bovendien 
zijn onze website en alle andere stukken in het Nederlands. WIM zal 
reageren naar Leadiant, ook over het niet aanpassen van het 1:G.seericht. 

- Wob-verzoek •  f.Ohea • heeft al op verschillende dossiers Wob-
verzoeken Inge. iend. Voorstel om aan VWS voor te leggen of we dit Wob-
verzoek kunnen weigeren omdat we signaal willen geven aan deze 
meneer. FBIUM pakt dit op en legt de vraag ter toetsing voor aan WJZ 
van VWS. 
België: nog geen reactie teruggekregen op vraag die we aan de Belgische 
autoriteiten hebben gesteld over of zij recall hebben gedaan. 02°, belt 
vandaag en zal de reactie ook aan 	 sturen. 

- RIKILT 	heeft nog geen contact opgenomen. Gaat dat deze week 
doen. 
Naschrift 	ik heb even gesproken met RIVM hierover. RIVM geeft 
aan dat RIKILT geen ervaring heeft met dit soort geneesmiddelentesten. 
Suggestie die RIVM meegeeft is dat indien nodig, we beter met een OMCL 
in een ander land kunnen schakelen. Bijvoorbeeld België. 
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- 	WPM: check of alles in WPM zit en goed vindbaar zijn. WPM nummers in 
de tijdlijn zetten.WM checkt of stukken over reclametoezicht ook in 
WPM staan 

4. Proces (opschaling/afschaling): informeren HI, VWS, externe partijen 
lifKawl  checkt of heeft geïnformeerd over de publicatie van 
het besluit. 

5. Communicatie 
Leadiant heeft geen vovo aangevraagd dus publicatie van het besluit gaat 
door. 402 gaat de journalisten uitnodigen voor de perspresentatie 
morgen. 
19-g'el wil niet te diep op inhoud ingaan en daarom zal ze de presentatie 
én toelichtingzelf doen. E119ejvraagt na ogigéS wel aanwezig moet zijn 
bij de perspresentatie i.v.m. het reclametoezic422ffivraagt ook nog 
even na wat de rolverdeling met de andere afdelingshoofden zal zijn. 
Aandachtspunten voor filmpje dat 	vrijdag tijdens mediatraining 
heeft gemaakt, die KW  of,  g133 nog mee proberen te geven voor de 
perspresentatie morgen: 

o te positief over magistrale bereiding A-UMC in openingszin 
o wel duidelijk aangeven dat er 2 regels zijn overschreden door A-

UMC 
o Reclame wel laten terugkomen, ook in concluderende zin 

stuurtaPMde stukken die openbaar worden. Handhavingsbesluit 
ii-néilljlages in gelakte versies, reactie Leadiant en persbericht. Regie voor 
publicatie ligt bij MC Vraag: zit er begeleidende tekst / disclaimer bij 
de reactie van Leadiant?:M stuurt een mail aan to dat zij dit setje 
zal krijgen van wrig met in de mail ook de vraag over de disclaimer en 
de vraag om nog even mee te kunnen kijken hoe het op website komt. 

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

6. Afsluiten 
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Van: 	agraia 
Aan: 	 Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 
Onderwerp: 	FW: dringend Update CDCA grondstof API lotnummer 170801 en CDCA — lot 180301 — 
Datum: 	donderdag 29 november 2018 12:52:07 
Bijlagen: 	image001.jpq 

image003.jpq 
image005.ioq 
image007.ioq 
image009.joq 
image011.jpq 
image013.joq 
image014.jpq 
image015.jpq 
imaq e002.iocl 
imaq e004.iaq 
imacie006.ioct 
imacie008.ioq 
imaqe010.irxt 
image012.ioq 
image016.jpq 
imaae017.ioq 
imaae018.joq 

Van: 
Verzonden: dinsdag 27 november 2018 15:50 

Aan: 
CC: 'P: 	 _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 

Onderwerp: RE: dringend Update CDCA grondstof API lotnummer 170801 en CDCA — lot 180301 

Beste Mevr 

- Inzake CDCA en meer bepaald de loten 170801 en 180301 kan ik u de volgende 
informatie meegeven: 

o Lot 170801 : voor zowel de grondstof als de eindproducten werd er 
teruggeroepen tot op niveau van de patiënten. 

o Lot 180301: voor dit lot werd er geen actie ondernomen aangezien dit lot 
grondstof door Euro-Chemicals niet op de markt werd gebracht, dit werd door 
deze laatsten bevestigd. 

Er is voor de patiënten slechts één alternatief mogelijk indien er géén Ph. Eur. conforme 
grondstof ter beschikking is voor de bereiding van zijn geneesmiddel. Het geneesmiddel 
CDCA Leadiant is nog niet op de Belgische markt gebracht, maar kan worden 
"ingevoerd" in België op basis van art. 105 van het KB van 16/12/2006 betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk en dierlijk gebruik. Als er een API is die conform zou 
zijn aan de Ph. Eur. zouden er opnieuw magistrale bereidingen kunnen worden 
gemaakt. In België is het voorschrijven van magistrale bereidingen met een zelfde API 
als een vergelijkbare geregistreerde specialiteit niet verboden. Voorlopig worden, voor 
zover wij weten, er momenteel géén magistrale bereidingen meer aangemaakt wegens 
gebrek aan conforme grondstof. De door de apotheker aangekochte grondstof dient te 
zijn vergezeld van een analysecertificaat van een erkend labo. 

Er werd in België tot vandaag op 27/11/2018 géén handhavingsverzoek van Leadiant 
ontvangen. 

De productie in de ziekenhuizen is voorlopig gestaakt. Echter nog niet hernomen omwille 
van het gebrek aan conforme grondstof. De voorwaarden voor de hervatting van het 
aanmaken van de magistrale bereidingen zijn in het bijzonder het aanwenden van 
conforme grondstoffen . 

Met vriendelijke groet, 
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Inspecteur GMP 
Pfagg.be  

industryPfagg.be  

DG Inspection/ Division Industrie / Cellule Médicaments GMP 

DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 

GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 

DG Inspection / Industry Division / Medicines GMP Entity 

agente fédérale des médicaments et des produits de santé 

federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 

fiiderale agentur fOr arzneimittel und gesundheitsprodukte 

federal agency for medicines and health products 

Place Victor Hortaplein 40 / 40 

1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 

T + 32 2 528 40 00 

Het FAGG op Facebook. Twitter en Linkedln 

LAFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedln 

Van: 	 igj.nl] 

Verzonden: maandag 26 november 2018 11:17 

Aan: 	 fagg-afmps.be> 

CC: 	 @fagg-afmps.be>; 

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

Pf agg-af mps.be>; _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 111111Rigj.nl> 
Onderwerp: RE: dringend Update CDCA grondstof API lotnummer 170801 en CDCA — lot 180301 

Geachte Heer 

Dank voor het delen van informatie aangaande de Belgische situatie rondom de CDCA casus. 
Omdat we waarschijnlijk ook vragen zullen krijgen vanuit politiek hoe de casus in Belgie zich 
ontwikkeld, kunt u misschien toelichten wat de huidige status is van de CDCA grondstof? Zijn de 
betreffende eindproduct batches waarin de "non compliant" grondstof is gebruikt in Belgie 
teruggeroepen of alleen de grondstof ? Indien eindproduct is teruggeroepen, wat wordt door de 
patienten in de tussentijd gebruikt? Het geregistreerd product van Leadiant? . In Nederland is 
een handhavingsverzoek van Leadiant ontvangen, heeft u in Belgie ook van Leadiant een 
handhavingsverzoek ontvangen? Is de productie bij de ziekenhuizen gestaakt? Indien ja, wat 
voor voorwaarden zijn vanuit de Belgische autoriteiten gesteld alvorens productie weer mag 
plaatsvinden? 

Alvast bedankt voor alle moeite! 

Met vriendelijke groet, 

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 
grnogdp@iqj.n1  
https://www.idj.n1   
Twitter: (aIGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 
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Van:=6-1111~(@fagg-afmps.be>  
Verzonden: vrijdag 26 oktober 2018 18:35 
Aan: 10.2~11111(@igj.n1>;  _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische bedrijven 

,a11.11111.aigj  nl> 
CC:ii92,0 @fagg-afmps.be>111~ 
111111bialRfagg-afmps.be>;  industry <industryPfagg-afmps.be>; 

Pfagg-afmps.be> 
Onderwerp: FW: dringend Update CDCA grondstof API lotnummer 170801 en CDCA — lot 
180301 — 
Urgentie: Hoog 

Dag mevr. 10.2.9 
Dag10.2.e 

Gelieve nota te nemen van onderstaande Email die belangrijke informatie bevat die u ook kan 
aangaan. 
Het betreft een sterk vermoeden dat voor CDCA er een tweede lot betrokken is van de firma 
Euro-chemicals. 
Namelijk het lot 180301, waarvoor de proef op de related substanties niet optimaal is uitgevoerd 
door het lab 0.2.5 en dus niet toelaat om de grondstof met zekerheid goed te keuren. Dit is 
gebleken na een onderzoek gevoerd door het FAGG bij 	 naar aanleiding van de 
bevestiging van de non-conformiteit van wettelijke monsters die op vraag van het FAGG werden 
onderzocht in het Belgisch OMCL labo Sciensano. 
Volgens telefonisch contact met de Heer 	van de firma Euro- chemicals bevindt dit lot 
zich in quarantaine en werd het niet verkocht, bevestiging hiervoor werd gevraagd. 
Ik houd u op de hoogte van voor u eventuele nuttige informatie. 

Met vriendelijke groeten, 

Inspecteur GMP 
Pfaea be  

industryPfaeg be 

Tel +32~ 
DG Inspection/ Division Industrie / Cellule Médicaments GMP 
DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Geneesmiddelen GMP 
GD Inspektion / Abteilung Industie / Stelle Arzneimittel GMP 
DG Inspection / industry Division / Medicines GMP Entity 

agence fédérale des médicaments et des produits de santé 
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
fiMerale agentur fiir arzneimittel und gesundheitsprodukte 
federal agency for medicines and health products 
Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T + 32 2 528 40 00 

Het FAGG op Facebook, Twitter en Link.edin 
L'AFMPS sur Facebook, Twitter et Linkedln 
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LET OP EMBARGO TOT WOENSDAG 28 NOVEMBER 

IGJ publiceert besluit op handhavingsverzoek eigen bereiding CDCA door AUMC 

Het Amsterdam UMC heeft de regels rondom het bereiden van het geneesmiddel CDCA niet 
geheel nageleefd. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ). De inspectie heeft daarom twee waarschuwingen gegeven: vanwege het gebruik van 
een grondstof die niet aan de kwaliteitseisen voldeed en vanwege het maken van reclame 
voor het zelf bereide geneesmiddel. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakt vandaag het besluit op het handhavingsverzoek 
openbaar rondom de eigen bereiding van het geneesmiddel CDCA door het Amsterdam UMC, locatie 
AMC (AUMC). Dat geneesmiddel wordt voorgeschreven aan patiënten met de zeldzame 
stofwisselingsziekte CTX. Afgelopen voorjaar maakte het AUMC bekend dit geneesmiddel zelf te gaan 
bereiden. 

Handhavingsverzoek 
De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de gang van zaken rondom de bereiding, nadat Leadiant 
hiertoe een zogenaamd handhavingsverzoek had ingediend. Leadiant is de fabrikant van het 
geregistreerde geneesmiddel CDCA. Het bedrijf claimde dat het AUMC en andere betrokken 
organisaties diverse overtredingen zouden hebben begaan. 

De inspectie heeft geconstateerd dat de magistraal bereide geneesmiddelen werden bereid op kleine 
schaal en rechtstreeks ter hand werden gesteld aan de patiënten. Dat is wettelijk toegestaan. 

Waarschuwingen 
De inspectie heeft twee waarschuwingen gegeven aan het AUMC. Het AUMC heeft namelijk een 
grondstof gebruikt die niet voldeed aan de kwaliteitseisen uit de Europese Farmacopee. Dat mag niet. 
De Europese Farmacopee is een handboek waarin onder meer de wettelijke kwaliteitseisen voor 
geneesmiddelen en grondstoffen staan. 

Daarnaast kreeg het AUMC een waarschuwing omdat ze reclame hadden gemaakt voor het zelf 
bereide CDCA. Reclame maken voor zelf bereide (en dus ongeregistreerde) geneesmiddelen is niet 
toegestaan. 

LET OP EMBARGO TOT WOENSDAG 28 NOVEMBER 



Van: 
Aan: 
Cc: 

0.2.e 
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Onderwerp: 	Re: Verslag gesprek ACM-IGJ 29/10/2018 
Datum: 	 woensdag 28 november 2018 13:55:26 
Bijlagen: 	 image001.gif 

image002.gif 

Inderdaad eea gehoord, dank voor bericht. 
Met vriendelijke groet, 

Autoriteit Consument & Markt Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Tel: 
070 	Email:1111~@acm,n1   

Van: 10.2.@igi.nl> 
Datum: woensda: 28 november 2018 om 08:21:57 
Aan: 1°. 	 .  et  nl> 
Cc: 10 2.e 	 'h n' acm.nl> 

acm.nl>, 	 (i)   
Onderwerp: RE: Verslag gesprek ACM-IGJ 29 10 2018 

Dag collega's, 

Jullie hebben mogelijk vanochtend al wat aandacht op de radio gehoord over CDCA-
bereiding. Stukken gaan vandaag openbaar. Terug te vinden op de IGJ-site. 

Groet, 

IGJ 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 10-11.111~@acm.nl> 
Datum: dinsdag 13 nov. 2018 9:58 AM 

@ig,j.nt>  Aan:10  2.elip - 
inhoud identiek aan doc 361 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

verslag 
Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats' 

Aanwezig 

Kopie aan  

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
www.rijksoverheid.n1 

Datum 
22 november 2018 

Aantal pagina's 
2 OT CDCA A-UMC 

3 december 2018, 15:30 - 16:30 uur 

SKU, 21-A Utrecht 

1. Opening/ Vaststellen notulen 
- Eén van de bespreekpunten is of het OT van vandaag het afsluitende OT 

kan zijn. 
, spreekt ook namensa 	de complimenten uit voor al het werk 

dat is verzet op dit dossier en de mooie producten die zijn gemaakt. 
We hebben een beter beeld gekregen van wat er wel en niet kan bij 
magistraal bereiden en reclametoezicht. Dit is ook belangrijk voor ons 
optreden in de toekomst. Als je naar het mediaoverzicht kijkt zie je dat we 
goed geslaagd zijn in onze framing. En het traject is ook een goed 
voorbeeld van hoe we dit op goede wijze afdelingsoverstijgend en met alle 
disciplines hebben aangepakt. piwwii nog een afsluitend, gezellig moment organiseren en sluit de 
mogelijkheden hiervoor kort met itLffim Ze komt hier op terug. 

- Het verslag van het vorige OT is ongewijzigd vastgesteld. 

2. Actueel beeld/Tijdlijn 
Zie onder 3 

3. Belangrijkste onderwerpen, oordeelsvorming, scenario 
- Vragen die nu voorliggen zijn wat we nu nog kunnen verwachten en of het 

OT kan stoppen? Voorstel is dat het OT gaat stoppen maar het werk op dit 
dossier zal wel doorgaan in de afdelingen. Mochten er 
afdelingsoverstijgende vragen zijn dan werken we samen zoals we dat 
normaal doen. Mocht het noodzakelijk zijn dan kunnen we het OT weer bij 
elkaar roepen. 

- Mocht er informatie zijn over bezwaar van Leadiant of start bereiding door 
A-UMC of iets dergelijks, dan wordt het hele OT geïnformeerd. 
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- 1°74  heeft antwoord ontvangen op vraag die we aan de Belgische 
autoriteiten hebben gesteld over of zij recall hebben gedaan. Het antwoord 
luidt als volgt: Geen handhavingsverzoek ontvangen maar CDCA Leadiant 
is daar ook niet geregistreerd en in de handel. Er zijn 2 ziekenhuizen die 
magistraal bereiden. Patiënten België krijgen tijdelijk Leadiant product. 
Een zelfde type regeling als in Nederland. 

- Verder hebben de Belgische autoriteiten het lab geïnspecteerd, dat keuring 
voor AMC had gedaan en hebben zij geconstateerd dat analyses niet 
correct zijn uitgevoerd. 

- Artikel Knack: IGJ wordt genoemd. Klopt niet. Er staat dat IGJ gevraagd 
zou hebben de bereiding in Belgische ziekenhuizen te stoppen. miel 

hebben antwoord gemaakt, mochten hier vragen over komen. Ook 
relevant voor 	maakt woordvoeringslijn o.b.v. info 

- Zorgen dat alles gearc iveerd wordt in WPM: Wob-verzoeken en andere 
stukken. Alle OT-stukken zoals agenda's en verslagen zal MSZ in 
samenwerking met Farmaceutische Bedrijven in WPM zetten. 	kijkt  
samen met 	wat er nog in WPM moet. 
Ten aanzien van Wob-verzoek dhr.W.QLWA  komt er 
verduidelijkingsgesprek met Wob-verzoeker. DoetWe3 

4. Proces (opschaling/afschaling): informeren HI, VWS, externe 
partijen 

5. Communicatie 
- Media-aandacht en social media: veel aandacht. Goede presentatie. 

Boodschap goed overgekomen. Journalisten hebben diverse invalshoeken 
gekozen. 

- Leerpunten: rekening houden met veel belangstelling dag van publicatie, 
ook al heb je perspresentatie gedaan. 

- Complimenten voor gecomprimeerde overzichten social media. 
Ook kritiek op ons besluit: doorleverende apothekers. Meer duiding op wat 
wij zien als 'kleine schaal'. 

6. Afsluiten 

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