
 

 

 

 

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de  Daarop zijn van toepassing haar algemene 

voorwaarden, die een aansprakelijkheidsbeperking bevatten. Zij worden desgevraagd kosteloos toegezonden en staan ook op  

URGENT 

 

AANGETEKEND 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (i.o.) 

t.a.v. de heer   de heer   

mevrouw  en de heer  

Postbus 2518 

6401 DA  HEERLEN 

 

Tevens per e-mail: meldpunt@igj.nl, igj.nl en igj.nl  

,  7 mei 2018 

Onze referentie: 2315375.420068 

Uw referentie:  

Betreft: Handhavingsverzoek i.v.m. (doorgeleverde) bereidingen van  

chenodeoxycholic acid (CDCA) 

 

 

 

Geachte heer  geachte heer  geachte mevrouw , geachte heer , 

 

Leadiant GmbH, gevestigd aan de Liebherrstraße 22 te (80538) München, Duitsland (“Leadiant”) 

verzoekt u hierbij wegens (dreigende) overtreding van artikel 18, artikel 38b, artikel 40, artikel 66, arti-

kel 84 en artikel 85 Geneesmiddelenwet (“Gnw”) (nader) onderzoek te doen en ter voorkoming van 

schade aan de volksgezondheid in het kader van de actieve omzetting van patiënten van het geregi-

streerde weesgeneesmiddel Chenodeoxycholic acid Leadiant (“CDCA Leadiant”) naar een ongeregi-

streerde bereiding, handhavend op te treden, (primair) in de vorm van het opleggen van een bevel ex 

artikel 115 Gnw tegen, althans (subsidiair) in de vorm van het opleggen van een bestuurlijke boete 

aan:  

 

(1) (de apotheken van) het Academisch Medisch Centrum, KvK-nummer 34362777, gevestigd 

aan de Meibergdreef 9 (1105 AZ) te Amsterdam (“het AMC”); 

(2) de Stichting Pharmagister, KvK-nummer 66634393, gevestigd aan de Ringbaan-West 236 

(5038 KE) te Tilburg (“Stichting Pharmagister”); 

(3) de besloten vennootschap Pharmagister B.V., KvK-nummer 68015984, gevestigd aan de 

Ringbaan-West 236 (5038 KE) te Tilburg (“Pharmagister B.V.”); 

(4) Stichting C busineZ, KvK-nummer 18061594, gevestigd aan de Ringbaan-West 236 (5038 

KE) te Tilburg (“CbusineZ”); 

(5) Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep, Zorgverzekeraar U.A., 

KvK-nummer 41095222, gevestigd aan de Ringbaan-West 236 (5038 KE) te Tilburg (“CZ”);  

(6) VGZ Zorgverzekeraar N.V., KvK-nummer 09156723, gevestigd aan de Nieuwe Stationsstraat 

12 (6811 KS) te Arnhem;  

(7) VGZ voor de Zorg N.V., KvK-nummer 09143315, gevestigd aan de Nieuwe Stationsstraat 12 

(6811 KS) te Arnhem;  
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(8) IZA Zorgverzekeraar N.V., KVK-nummer 09154427, gevestigd aan de Nieuwe Stationsstraat 

12 (6811 KS) te Arnhem;  

(9) N.V. Zorgverzekeraar UMC, KvK-nummer KVK 09154428, gevestigd aan de Nieuwe Stations-

straat 12 (6811 KS) te Arnhem;  

(10) N.V. Univé Zorg, KvK-nummer 37112407, gevestigd aan de Nieuwe Stationsstraat 12 (6811 

KS) te Arnhem; en  

(11) Euro-Chemicals B.V., KvK-nummer 06066352, gevestigd aan de Knik 10 (7591 PZ) te Dene-

kamp, (“Euro-Chemicals”). 

 

Stichting Pharmagister (2) en Pharmagister B.V. (3) worden hierna gezamenlijk aangeduid als “de 

beide Pharmagister-entiteiten” of “Pharmagister”.  

De rechtspersonen (2), (3), (4) en (5) worden gezamenlijk aangemerkt als “de CZ-entiteiten”. 

De rechtspersonen (6), (7), (8), (9) en (10) worden gezamenlijk aangeduid als “VGZ”. 

 

In verband met dit handhavingsverzoek kiest Leadiant domicilie aan de  

 

. Zij behandelt deze zaak tezamen met  

  

 

Als toelichting op dit handhavingsverzoek legt Leadiant u het volgende voor.  

 

Samenvatting  

1. Patiënten met Cerebrotendineuze xanthomatose (“CTX”) worden momenteel actief omgezet 

van het geregistreerde weesgeneesmiddel Chenodeoxycholic acid Leadiant (“CDCA Leadi-

ant”) naar een ongeregistreerd preparaat dat wordt bereid in het AMC. Het is de bedoeling 

van het AMC en van de Nederlandse zorgverzekeraars (in elk geval van CZ en VGZ) dat alle 

Nederlandse CTX-patiënten geswitcht worden naar het ongeregistreerde preparaat, ook de 

patiënten die niet in behandeling zijn bij het AMC, maar (bijv.) bij het expertisecentrum het 

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (“CWZ”) te Nijmegen. CDCA Leadiant is echter commercieel 

beschikbaar in Nederland. Leadiant is de houder van de handelsvergunning voor dit weesge-

neesmiddel. 

 

2. Uit communicatie van CZ, VGZ, het AMC en andere stakeholders blijkt dat het omzetten naar 

het ongeregistreerde preparaat uitsluitend plaatsvindt om financiële redenen. De bereidings-

constructie is geïnitieerd en opgezet door met name de CZ-entiteiten. De CZ-entiteiten heb-

ben de ziekenhuisapotheek van het AMC ingeschakeld om het preparaat te bereiden en 

Pharmagister heeft de grondstofleverancier gevonden. De grondstof komt uit China en wordt 

geleverd via Euro-Chemicals. VGZ heeft een exclusieve overeenkomst met Euro-Chemicals, 

op grond waarvan het Euro-Chemicals niet is toegestaan om aan andere apotheken dan die 

van het AMC te leveren.  

 

3. Er wordt niet voldaan aan de eisen voor goede zorg en de (wettelijke) eisen voor apotheekbe-

reidingen. Er zijn aanwijzingen dat sprake is van collegiaal doorleveren, door een ziekenhuis-
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apotheek die volgens het meest recente IGJ-rapport niet voldoet aan GMP-Z. De eisen van de 

IGJ-circulaire over doorgeleverde bereidingen (2016-01-IGZ; “de Circulaire”) worden niet na-

geleefd. Er is bovendien geen sprake van een rationele en deugdelijke bereiding, overeen-

komstig de voorschriften van een Farmacopee en de beroepsnormen voor (zieken-

huis)apothekers. Voor de samenstelling van het preparaat wordt geen gebruik gemaakt van 

deugdelijke bestanddelen, en evenmin van een betrouwbare leverancier. Euro-Chemicals vol-

doet volgens het meest recente IGJ-rapport niet aan GDP-API en staat niet op de lijst met be-

trouwbare leveranciers van het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (“LNA”). Er is geen 

Certificate of Suitability (“CEP”) afgegeven voor een Chinese grondstof. Voor zover bekend, 

zijn er ook geen Chinese leveranciers met een (actief) Drug Master File (“DMF”) in de 

Verenigde Staten of Europa. Wel is bekend dat de meeste Chinese aanbieders CDCA leveren 

als „pharma grade, intermediate‟ (en dus niet als werkzame stof, “API”). Het is onbekend of en 

zo ja, op welke wijze, de benodigde documentatie door de fabrikant van de grondstof is mee-

geleverd, en of er duidelijkheid bestaat over variabelen die specifiek voor CDCA relevant zijn, 

zoals polymorfisme, zuiverheid, deeltjesgrootte, TSE/BSE-risico‟s
1
 en stabiliteit. Op basis van 

medisch-wetenschappelijke literatuur en de eisen die de European Medicines Agency (“EMA”) 

aan het product van Leadiant stelt, zijn er goede gronden om te twijfelen aan de geclaimde 

kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het preparaat van het AMC. Reële schade aan de 

volksgezondheid is waarschijnlijk indien de risico‟s omtrent kwaliteit, veiligheid en werkzaam-

heid intreden. Desondanks wordt het door het AMC gemaakte preparaat aan het publiek ge-

presenteerd als een verantwoord goedkoper en volwaardig alternatief voor het geregistreerde 

CDCA Leadiant.  

 

4. Dit handelen raakt niet alleen Nederlandse patiënten, maar kan ook consequenties hebben 

voor de beschikbaarheid van CDCA Leadiant in andere landen. Het gaat in Nederland om 

32,5% van het totaal aantal bekende patiënten in Europa. Door de handelwijze van het AMC, 

de CZ-entiteiten en VGZ kan Leadiant worden gehinderd in de uitvoering van de studie die zij 

op last van de EMA moet verrichten om haar handelsvergunning te behouden. De informatie 

uit het Nederlandse patiëntenregister is immers niet bruikbaar indien de patiënten een ander 

preparaat gebruiken, met een andere kwaliteit, veiligheid en (potentiële) werkzaamheid. 

 

5. Leadiant heeft CZ, VGZ en de andere Nederlandse zorgverzekeraars een financieel arrange-

ment aangeboden, ter overbrugging van de discussie over de opname in het basispakket. Zij 

is bereid om CDCA Leadiant op basis van een na reguliere onderhandelingen bepaalde prijs 

te verstrekken, op basis van de prijsbeslissing die de overheid zal nemen. Vooralsnog weige-

ren de zorgverzekeraars echter om inhoudelijk met Leadiant te onderhandelen. 

 

Vertrouwelijkheid 

6. Om geen onrust te zaaien onder patiënten, hun verzorgers en hun behandelaren, heeft Lea-

diant er vooralsnog voor gekozen om de discussie over de kwaliteit, veiligheid en werkzaam-

heid van het ongeregistreerde preparaat en het handelen van het AMC, de CZ-entiteiten en 

                                                        
1 “TSE”: spongiforme encefalopathieën; “BSE”: boviene spongiforme encefalopathie. 
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VGZ niet in de media te voeren. Die discussie vergt een genuanceerde benadering waarvoor 

in veel media geen plaats zal zijn. Het vertrouwen van patiënten in hun behandelaren, ge-

neesmiddelen en de Nederlandse zorg zou hier alleen maar door kunnen worden geschaad. 

Om die reden richt Leadiant zich tot uw Inspectie. 

 

7. In het kader van dit handhavingsverzoek worden vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegege-

vens en bedrijfsgeheimen van Leadiant verstrekt, waarvan geheimhouding in het kader van 

de behandeling (en/of eventuele procedures naar aanleiding) van dit handhavingsverzoek om 

gewichtige redenen geboden is.  

 

8. Openbaarmaking van vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens dient zonder 

meer achterwege te blijven (art. 10 lid 1 sub c Wet openbaarheid van bestuur, “Wob”). De 

openbaarmaking ervan zou Leadiant ook onevenredig benadelen (art. 10 lid 2 onder g Wob). 

Het betreft informatie waarvan uitsluitend uw Inspectie kennis mag nemen in het kader van 

haar toezichts- en handhavingstaken.  

 

9. Hierbij worden daarom twee versies van deze brief overgelegd, te weten (i) een versie inclu-

sief de vertrouwelijke informatie waarvan uitsluitend de Inspectie kennis mag nemen, en (ii) 

een versie van de stukken die zo nodig aan de derde-belanghebbenden kan worden gezon-

den. Leadiant verzoekt u om versie (i) als strikt vertrouwelijk te behandelen en de inhoud 

daarvan op geen enkele wijze bekend te maken, bijvoorbeeld door hiervan een kopie te ver-

strekken of deze anderszins openbaar te maken, dus ook niet als “op de zaak betrekking 

hebbend stuk” (vgl. art. 7:4 Algemene wet bestuursrecht (“Awb”) en art. 8:42 Awb jo. art. 8:29 

Awb) of naar aanleiding van een Wob-verzoek. 

 

Leadiant is belanghebbende 

10. Als houder van de handelsvergunning voor CDCA Leadiant, is Leadiant belanghebbende bij 

handhavend optreden van de Inspectie (art. 1:2 lid 1 Awb). Het AMC, de CZ-entiteiten en VGZ 

claimen dat het ongeregistreerde preparaat van het AMC een verantwoord goedkoper en re-

eel alternatief is voor CDCA Leadiant, en zij beogen om CDCA Leadiant te vervangen door 

het ongeregistreerde preparaat, door patiënten die nu het geregistreerde CDCA Leadiant ge-

bruiken om te zetten naar het preparaat van het AMC. Beide geneesmiddelen worden in Ne-

derland ingezet voor de behandeling van CTX. Leadiant en het AMC zijn dus in hetzelfde 

marktsegment en hetzelfde verzorgingsgebied actief. Gelet hierop heeft Leadiant, als concur-

rent van het AMC, een rechtstreeks belang bij een besluit bij haar verzoek om handhaving.
2
  

 

11. Het belang van Leadiant wordt ook concreet getroffen, nu de normschending eruit bestaat dat 

haar oneerlijke concurrentie wordt aangedaan. Bovendien kan Leadiant worden gehinderd in 

de uitvoering van de studie die zij op last van de EMA moet verrichten om haar handelsver-

gunning te behouden. De informatie uit het Nederlandse patiëntenregister is immers niet 

bruikbaar indien de patiënten een ander preparaat gebruiken, met een andere kwaliteit, veilig-

                                                        
2 Zie bijv. ABRS 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9066 (Regenboog Apotheek), r.o. 5.1.  
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heid en (potentiële) werkzaamheid. Leadiant wordt benadeeld door deze werkwijze. Ook 

wordt Leadiant en haar product door het verwijtbare handelen van het AMC, de CZ-entiteiten 

en VGZ ernstige reputatieschade berokkend. Leadiant moet daarom worden aangemerkt als 

belanghebbende bij het verzoek tot handhaving, zodat de beslissing op dit verzoek is aan te 

merken als besluit in de zin van artikel 1:3 lid 3 Awb.
3
  

  

Feiten en omstandigheden 

CTX = ultra-zeldzame aandoening 

12. CTX is een zeer zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte met progressief verloop. De ziekte-

verschijnselen worden bij patiënten met CTX veroorzaakt door een defect in de galzuursyn-

these, een proces in de lichaamscellen waarbij cholesterol wordt omgezet in galzuren. Door-

dat CTX-patiënten een enzym missen, kunnen zij niet of nauwelijks chenodeoxycholzuur 

(“CDCA”) aanmaken en maken hun cellen vanuit cholesterol een daaraan verwante stof, cho-

lestanol aan. De stapeling van deze stof in verschillende weefsels (met name in de hersenen, 

ooglenzen en pezen) leidt tot ziekteverschijnselen. Tevens worden er door de levercellen van 

CTX-patiënten gal-alcoholen gemaakt. 

 

13. Doordat CTX een klinische manifestatie is van een zeldzame enzymdeficiëntie in de galzuur-

synthese, is de frequentie van diagnose in de verschillende landen afhankelijk van de mate 

waarin landen georganiseerd zijn om deze deficiëntie op te sporen. Door de specifieke kennis 

in Nederland over deze aandoening, de CTX-patiëntenregistratie bij het CWZ te Nijmegen en 

de actieve kennisoverdracht over CTX, bestaat in Nederland een hogere bekendheid met het 

ziektebeeld (neonatale geelzucht, onbehandelbare diarree, juveniel cataract, gedragsproble-

men) waardoor het aantal mensen dat met CTX wordt gediagnosticeerd waarschijnlijk groter 

is dan in de ons omringende landen. 

 

14. CTX is een ultra-zeldzame aandoening. Wereldwijd zijn ongeveer 250 CTX-patiënten be-

kend.
4
 Op basis van het aantal beschreven CTX-patiënten wordt het totaal aantal bekende 

gevallen in Europa geschat op 200.
5
 Het aantal bekende patiënten in Nederland bedraagt vol-

gens het AMC en de zorgverzekeraars circa 65.
6
 Het gaat in Nederland dan om 32,5% van 

het totaal aantal patiënten in Europa en 26% van het totaal aantal patiënten wereldwijd.  

 

Expertisecentrum: CWZ Nijmegen 

15. Het CWZ te Nijmegen is het Nederlandse expertisecentrum voor CTX-behandeling. Het me-

rendeel van de CTX-patiënten is dan ook onder behandeling bij het CWZ. Het AMC heeft bij-

voorbeeld slechts 2 CTX-patiënten onder behandeling.
7
 In 2016 had het CWZ ongeveer 40 

                                                        
3 Zie bijv. CBb 8 december 2011, ECLI:NL:CBB:2011:BV0546 (Menzis).  
4 https://www.stofwisselingsziekten.nl/toon-ziekte/cerebrotendineuze_xanthomatose/.  
5 Pitt JJ, Peters H. Screening for cerebrotendinous xanthomatosis. J Inherit Metab Dis. 2015;38(2):369. 
6 Patiëntenvereniging VKS, www.stofwisselingsziekten.nl, zie ook hierna Bijlage 11. 
7 Zie hierna, Bijlage 7 en Bijlage 9. 
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patiënten met CTX gezien. Meestal wordt de diagnose in een ander ziekenhuis gesteld. De 

metabole (kinder)artsen en (kinder)neurologen verwijzen vervolgens de patiënt door naar het 

CWZ. Het kan echter ook voorkomen dat de diagnose pas op latere leeftijd gesteld wordt, 

doordat er staar optreedt. Patiënten komen dan via de oogarts binnen bij het CWZ. Iedere 

twee à drie maanden komt er een nieuwe familie bij het CWZ waarbij sprake is van CTX bij 

één of meerdere familieleden.
8
 

 

Standaardbehandeling: CDCA 

16. De standaardbehandeling van CTX bestaat uit CDCA. Dit is een galzuur afkomstig uit choli-

nezuur (cholic acid), dat wordt gewonnen uit ossengal (d.w.z. galblaas bij runderen). In punt 

120 e.v. zal Leadiant toelichten waarom de bron en de geografische herkomst voor deze 

kwestie relevant zijn. 

 

17. Er zijn wereldwijd verschillende leveranciers die “CDCA” aanbieden. Uit de Certification Data-

base van het EDQM
9
 blijkt dat thans één leverancier beschikt over een geldig CEP voor 

CDCA als werkzame stof (API). Dit betreft een leverancier uit Italië (R1-CEP 2003-238-Rev 

00). In de lijst met DMF‟s van de U.S. Food and Drug Administration (“FDA”)
10

 staan meerde-

re bedrijven met een US DMF voor CDCA. In dit overzicht staan geen Chinese leveranciers. 

Van deze DMF‟s is er nog één actief en dat is de DMF van de leverancier met het geldige 

CEP.  

 

18. In het verleden werd het in Duitsland geregistreerde geneesmiddel Xenbilox voor Nederland-

se patiënten via de internationale farmacie op artsenverklaring verkregen
11

 en off-label voor-

geschreven aan CTX-patiënten in Nederland. Het betrokken product was in Duitsland namelijk 

uitsluitend geregistreerd als middel tegen galstenen. Xenbilox was niet in Nederland geregi-

streerd. Het geneesmiddel werd voor de zeer zeldzame off-label indicatie CTX (<1:150.000 

personen in Nederland) volledig vergoed door Nederlandse zorgverzekeraars, als rationele 

farmacotherapie (o.g.v. art. 2.8 lid 1 onder b sub 3° Besluit zorgverzekering).  

 

CDCA Leadiant 

19. CDCA Leadiant is op 10 april 2017 als weesgeneesmiddel tot de Europese markt toegelaten 

voor de behandeling van aangeboren defecten van de primaire galzuursynthese wegens defi-

ciëntie van sterol-27-hydroxylase (wat zich aandient als CTX) bij baby's, kinderen en adoles-

centen van 1 maand tot 18 jaar en volwassenen. Xenbilox diende in het kader van de markt-

toelating op grond van de hybride procedure als referentiegeneesmiddel. 

                                                        
8 Kenniskaart CTX, https://www.expertiseinkaart.nl/kenniskaarten/ctx_cwz/.  
9 Deze database bevat niet alleen certificaten van leveranciers in de landen van de Raad van Europa, maar ook 

van buiten Europa, inclusief China en India. 
10 Zie informatie op de FDA-website: 

https://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/FormsSubmissionRequirements/DrugMasterFilesDMFs/

default.htm.  
11 Art. 3:17 Regeling Geneesmiddelenwet. 
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Bijlage 1 Samenvatting van de productkenmerken (“SmPC”) voor CDCA Lea-

diant 

Bijlage 2 Openbaar beoordelingsrapport (“EPAR”) voor CDCA Leadiant 

 

20. In de media wordt gesuggereerd dat CDCA Leadiant slechts “een kopie” is van een oud ge-

neesmiddel. Dat is niet juist. Een geneesmiddel is meer dan alleen een werkzame stof. CDCA 

Leadiant voldoet aan de strikte aanwijzingscriteria voor weesgeneesmiddelen, die volgen uit 

de Europese wetgeving.
12

 Leadiant heeft naar het oordeel van de EMA en de Europese 

Commissie genoegzaam aangetoond dat patiënten die aan CTX lijden “aanzienlijk baat [zul-

len] hebben” bij haar geneesmiddel.
13

 Uit de aanwijzing en markttoelating als weesgenees-

middel blijkt reeds dat CDCA Leadiant geen “kopie” is van Xenbilox. Het dossier over Xenbilox 

is dus evenmin “gekopieerd”. Dat kan ook niet, aangezien de eisen die anno 2018 bijvoor-

beeld aan de productie, markttoelating, verhandeling en aan geneesmiddelenbewaking van 

(wees)geneesmiddelen worden gesteld, veel uitgebreider en aanzienlijk strenger zijn dan de 

eisen die ten tijde van de registratie van Xenbilox in 1999 golden. Bij dit handhavingsverzoek 

wordt een vertrouwelijk overzicht overgelegd van de regulatoire eisen die specifiek relevant 

zijn voor CDCA Leadiant en de API CDCA.  

 

Bijlage 3 Overzicht regulatoire eisen (vertrouwelijk) 

 

21. Tegenwoordig moet de aanvraag voor de handelsvergunning en het registratiedossier ver-

plicht via het elektronische CTD-format (Common Technical Document) worden ingediend.
14

 

Dit heeft vooral invloed op de indeling van het dossier en de presentatie van de informatie. In 

het geval van CDCA Leadiant was het schrijven en samenstellen van het eCTD conform de 

huidige vereisten bepaald arbeidsintensief, aangezien voor Xenbilox geen eCTD beschikbaar 

was. Verder was er weinig tot geen voldoende gestructureerde informatie beschikbaar over de 

veiligheid en werkzaamheid van CDCA bij CTX. Die informatie moest door Leadiant worden 

verzameld, verwerkt, geëvalueerd en gedocumenteerd en is door haar middels uitgebreide 

studierapporten aan de EMA overgelegd.  

 

22. Het opstellen van de eCTD-onderdelen over kwaliteit was eveneens een arbeidsintensief pro-

ces, waarvoor onder meer (bedrijfsvertrouwelijke) input van de API-fabrikant nodig was. Lea-

diant en de API-fabrikant hebben op dit punt nauw samengewerkt en zij hebben elk afzonder-

lijk maar ook gezamenlijk significante investeringen moeten doen in de verdere ontwikkeling 

van de API en alle testen die noodzakelijk zijn om te kunnen bevestigen dat de API voor 

CDCA Leadiant voldoet aan de huidige regulatoire standaarden en eisen van de EMA. Om 

een indruk te krijgen van de diverse tests die in verband met de API in CDCA Leadiant nodig 

zijn, verwijst Leadiant naar Bijlage 3 en naar Bijlage 2, p. 9): “The active substance specifica-

tion includes tests for appearance (Ph. Eur.), solubility (Ph. Eur.), identification (IR, TLC), spe-

                                                        
12 Zie art. 3 lid 1 onder b Verordening (EG) nr. 141/2000, art. 3 lid 2 Verordening (EG) nr. 847/2000 en de Com-

missie Mededeling over Verordening (EG) nr. 141/2000 (PbEG 2003, C 178/2). 
13 Zie het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie van 16 december 2014, C(2014)10054. 
14 http://www.ich.org/products/ctd.html.  
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cific optical rotation (Ph. Eur.), related substances (HPLC), sulphated ash (Ph. Eur.), heavy 

metals (Ph. Eur.), loss on drying (Ph. Eur.), assay (HPLC), melting range, hydrazine, particle 

size (Ph. Eur.), polymorph I (X-ray diffraction), microbiological controls (Ph. Eur.).”  

 

23. De houder van de handelsvergunning moet tegenwoordig verder aantoonbaar beschikken 

over een geneesmiddelenbewakingssysteem en over een risicomanagementsysteem. Het re-

gistratiedossier moet hierover informatie bevatten en hierin moet ook een risicomanagement-

plan zijn opgenomen, met een nauwkeurige beschrijving van het risicomanagementsysteem.  

 

24. Op basis van het door Leadiant overgelegde registratiedossier heeft de EMA geoordeeld dat 

de informatie van voldoende kwaliteit is om markttoelating onder uitzonderlijke voorwaarden 

te ondersteunen, gezien: 

a) de ultra-zeldzame aard van de aandoening, en 

b) de langzaam progressieve aard van de aandoening waarvoor geen andere CDCA-

bevattende behandeling beschikbaar is en waarvoor placebo-gecontroleerd onderzoek 

over langere tijd niet ethisch verantwoord werd geacht.  

 

25. Als onderdeel van de markttoelating onder uitzonderlijke voorwaarden dient Leadiant patiën-

ten die behandeld worden met CDCA Leadiant langdurig observationeel op te volgen in een 

patiëntenregister en de effectiviteits- en veiligheidsbevindingen regelmatig te rapporteren, on-

der meer via periodieke veiligheidsverslagen.
15

 Het protocol is afgestemd met de EMA. Naar 

verwachting start de dataverzameling in juli 2018 en deze loopt tot januari 2023. Het is de be-

doeling dat het Nederlandse expertisecentrum CWZ Nijmegen hier ook aan zal deelnemen.  

 

26. Om aan deze en andere regulatoire verplichtingen te kunnen blijven voldoen, is een professi-

onele infrastructuur nodig. Leadiant heeft tezamen met haar API-leverancier en fabrikant moe-

ten investeren in zaken als productiefaciliteiten, apparatuur en in menskracht. De kosten van 

de API zijn aanzienlijk. Ook die kosten maken deel uit van de kostprijs van het product. Te-

vens zijn er aanzienlijke kosten gemoeid met de hiervoor beschreven post-authorisation ver-

plichtingen en vanaf februari 2019, de eisen van de Falsified Medicines Directive (“FMD”), 

Richtlijn 2011/62/EU.  

 

27. Vanaf februari 2019 moeten alle EU- en EER-lidstaten een Nationaal Medicijnen Verificatie 

Systeem (“NMVS”) hebben. De houder van een handelsvergunning is onder meer verant-

woordelijk voor het aanbrengen van een unieke code op de geneesmiddelenverpakking. Ook 

moet hij iedere verpakking voorzien van een antiknoei-systeem, bijvoorbeeld een zegel. 

De NMVO (Stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie) begeleidt de introductie 

van het nieuwe Europese systeem in Nederland. Alle vergunninghouders die bij de NMVO 

aansluiten dienen een eenmalige entrance fee te betalen, los van het moment van aansluiten 

en ongeacht de schaalgrootte, evenals een jaarlijkse bijdrage. In de 27 andere EU-lidstaten 

                                                        
15 Zie de SmPC (Bijlage 1), p. 11: “In order to collect long term safety and efficacy data in patients treated with 

chenodeoxycholic acid, the MAH will submit the results of a study deriving from a registry of patients with inborn 

errors of primary bile acid synthesis due to sterol 27 hydroxylase deficiency in infants, children and adolescents 

aged 1 month to 18 years and adults.” 
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en de 3 EER-lidstaten gelden vergelijkbare financiële verplichtingen voor de houders van een 

handelsvergunning. 

 

Dosering CDCA Leadiant 

28. CDCA Leadiant wordt op de markt gebracht als harde capsule met 250 mg CDCA.  

 

29. De startdosering bij volwassenen is 750 mg/dag, verdeeld over drie doses, mits dit voldoende 

is om de concentratie serumcholestanol en/of galalcoholen in de urine te normaliseren. De 

dagelijkse dosering kan vervolgens stapsgewijs telkens met 250 mg worden verhoogd tot 

maximaal 1000 mg/dag indien de concentratie serumcholestanol en/of galalcoholen in de uri-

ne verhoogd blijven.  

 

30. De startdosering bij kinderen is 5 mg/kg/dag verdeeld over drie doses. Wanneer de bereken-

de dosis geen veelvoud van 250 mg is, moet de dichtstbijzijnde dosis onder het maximum van 

15 mg/kg/dag worden gekozen, mits deze voldoende is om de concentratie serumcholestanol 

en/of de galalcoholen in de urine te normaliseren.  

 

Stand van zaken vergoeding CDCA Leadiant in Nederland 

31. Tot 1 april 2018 werden alle Nederlandse patiënten behandeld met CDCA Leadiant. Deze be-

handeling werd op basis van coulance door zorgverzekeraars vergoed. 

 

32. Medio maart 2018 heeft Leadiant een aanvraag tot opname in het geneesmiddelenvergoe-

dingssysteem (“GVS”) ingediend. Het Zorginstituut Nederland (“Zorginstituut”) buigt zich 

momenteel over deze aanvraag. Hier is een uitgebreid proces aan voorafgegaan. 

 

33. Leadiant is van mening dat haar geneesmiddel voldoet aan de definitie van „specialistisch ge-

neesmiddel‟
16

 en in aanmerking zou moeten komen voor vergoeding als (intramurale) ge-

neeskundige zorg. Dit was aanvankelijk ook de insteek van het proefdossier op basis waarvan 

Leadiant in april 2017 met het Zorginstituut overleg heeft gevoerd. Deze weg van vergoeding 

en (add-on) financiering als specialistisch geneesmiddel heeft nog steeds de voorkeur van 

Leadiant, omdat dit meer ruimte biedt voor onderhandelingen met het expertisecentrum en de 

zorgverzekeraars over een decentraal financieel arrangement, maar ook over een weesge-

neesmiddelenarrangement. In dat kader kunnen afspraken worden gemaakt over (bijv.) de da-

taverzameling via een patiëntenregister en data-evaluatie. Via deze weg zouden patiënten en 

                                                        
16 Zorginstituut Nederland, Pakketbeheer specialistische geneesmiddelen, December 2013, p. 12: “een genees-

middel dat onderdeel uitmaakt van een behandeling die plaatsvindt door of onder verantwoordelijkheid van een 

medisch specialist en waarvan toediening plaatsvindt in het kader van specialistische diagnostiek, therapie en/of 

preventie. (…) Criterium voor een specialistisch geneesmiddel is dat het om een geregistreerd geneesmiddel moet 

gaan waarvan de geregistreerde indicatie onderdeel van medisch-specialistisch gebied is. Daarbij moet er sprake 

zijn van tenminste één van de volgende criteria: toepassing door een medisch-specialist, gebruik van specialisti-

sche apparatuur, medisch toezicht door specialist voor monitoring respons of bijwerkingen, of wanneer het ge-

neesmiddel onderdeel uitmaakt van een specialistische behandeling.” 
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hun behandelaren in principe veel sneller toegang kunnen krijgen tot de behandeling met 

CDCA Leadiant dan wanneer de GVS-route zou moeten worden gevolgd. Zorgverzekeraars 

moeten dan echter wel bereid zijn om inhoudelijk met Leadiant te onderhandelen. 

 

34. Vanaf begin september 2017 heeft Leadiant op verschillende momenten contact gezocht met 

zorgverzekeraars, ook met CZ en VGZ, om te overleggen over een constructieve oplossing. 

Leadiant heeft zorgverzekeraars voorgesteld om een tijdelijk arrangement aan te gaan ter 

overbrugging van de vergoedingsdiscussie. Verder heeft Leadiant de mogelijkheid verkend 

om een add-on aanvraag in te dienen. De add-on aanvraag was in september 2017 gereed 

om in te dienen. Die weg is echter vooralsnog geblokkeerd, omdat eind november 2017 bleek 

dat VGZ hier geen medewerking aan wilde verlenen.
17

  

 

Bijlage 4 Emailcorrespondentie d.d. 7 september 2017 – 21 november 2017 

tussen Leadiant en het CWZ, en tussen Leadiant en VGZ  

 

35. Omdat Leadiant vernam dat de coulance-regeling zou stoppen en een gezamenlijke decentra-

le oplossing met de zorgverzekeraars niet binnen handbereik leek, heeft Leadiant op 22 de-

cember 2017 met elke individuele zorgverzekeraar, ook met CZ en VGZ, contact gezocht om 

een constructieve oplossing te vinden. Leadiant heeft in de berichten aan de zorgverzeke-

raars toegezegd om een GVS-aanvraag in te dienen. Leadiant heeft uitgesproken bereid te 

zijn om zich te committeren aan: “[n]ew and significantly more favourable financial terms and 

condition for acquiring CDCA Leadiant in 2018, a retrospective correction of 2017 conditions 

and an ongoing mechanism of price correction based on EU reimbursed prices benchmarks.” 

Om haar vertrouwelijke prijsvoorstel toe te kunnen sturen, heeft zij de zorgverzekeraars ge-

vraagd om een geheimhoudingsovereenkomst aan te gaan.  

 

36. CZ heeft als enige zorgverzekeraar gereageerd en heeft op 17 januari 2018 de door haar ge-

tekende geheimhoudingsovereenkomst geretourneerd. Op 29 januari 2018 heeft CZ van Lea-

diant een inhoudelijk voorstel ontvangen, waarop CZ op 30 januari 2018 heeft laten weten er 

zo spoedig mogelijk inhoudelijk op terug te komen. 

 

37. Omdat Leadiant medio maart 2018 nog steeds niet inhoudelijk van CZ had vernomen, heeft zij 

op 21 maart 2018 nogmaals een bericht aan CZ gestuurd. Leadiant heeft CZ in dat kader ge-

informeerd over de ingediende GVS-aanvraag en laten weten dat haar aanbod van 22 de-

cember 2017 nog steeds geldt.  

 

21 maart 2018: aankondiging CZ over “magistrale bereiding” AMC i.p.v. CDCA Leadiant 

38. Op 21 maart 2018 heeft CZ aan Leadiant geantwoord dat per 1 april 2018 de vergoeding voor 

CDCA Leadiant vervalt en dat zij voornemens is om daarvoor in de plaats een “magistrale be-

reiding” van de “bereidingsapotheek van het AMC” te vergoeden:  

                                                        
17 Add-on aanvragen kunnen alleen als tweezijdig verzoek door een ziekenhuis en een zorgverzekeraar worden 

ingediend. De Nederlandse zorgverzekeraars zijn daar bij toerbeurt bij betrokken. 
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“Zoals u weet vervalt per 1 april 2018 de vergoeding voor het door Leadiant geregi-

streerde geneesmiddel chenodeoxycholic acid (CDCA) voor de Nederlandse patiën-

ten omdat de coulanceregeling die zorgverzekeraars hanteren omdat het genees-

middel niet onder de basisverzekering valt, dan ten einde loopt. Het is maar de 

vraag of Zorginstituut Nederland zal adviseren om dit geneesmiddel tot het verze-

kerde pakket tot [sic] te laten vanwege de ongunstige kosteneffectiviteit. De prijs 

van het geneesmiddel is dusdanig hoog dat patiënten de prijs van dit geneesmiddel 

niet zelf kunnen bekostigen, waardoor er voor deze patiënten een noodsituatie 

dreigt te ontstaan. Gezien de ernst van hun aandoening zijn zij dan aangewezen op 

een adequaat alternatief als CDCA niet langer coulancehalve vergoed wordt en 

evenmin onder de basisverzekering gaat vallen. 

  

Wij schrijven u omdat wij u willen informeren over het feit dat wij een dergelijk ade-

quaat en maatschappelijk en economisch verantwoord alternatief gevonden hebben 

in de magistrale bereiding van CDCA die de bereidingsapotheek van het Acade-

misch Medisch Centrum (AMC) beschikbaar gaat hebben. Wij zijn voornemens de-

ze magistrale bereiding vanaf april te vergoeden om zo voor onze verzekerden die 

op CDCA zijn aangewezen te kunnen voorzien van een voor hen adequaat ge-

neesmiddel. Wij menen vastgesteld te hebben dat het AMC daarbij aan de relevante 

wettelijke voorschriften voldoet om dit geneesmiddel magistraal te kunnen en mo-

gen bereiden.  

  

Op 29 januari 2018 heeft u ons een vertrouwelijk voorstel gedaan met betrekking tot 

de te hanteren nieuwe prijsstelling van CDCA. Wij hadden daar nog niet op gerea-

geerd omdat wij de mogelijkheid van magistrale beschikbaarheid onderzochten. Nu 

deze mogelijkheid gerealiseerd is, menen wij dat daarmee het belang van de patiën-

ten het beste gediend is, zeker uit oogpunt van kosteneffectiviteit. Dit betekent dat 

wij om deze reden geen gebruik zullen maken van het aanbod dat u ons gedaan 

heeft omdat uw aanbod helaas niet een vergelijkbare kosteneffectiviteit biedt.” 

 

39. Leadiant heeft op 26 maart 2018 herhaald dat haar aanbod nog steeds geldt. In datzelfde be-

richt heeft Leadiant ook haar zorgen uitgesproken over het feit dat CZ ervoor kiest om over te 

stappen naar een ongeregistreerde bereiding. Dit terwijl er (a) een geregistreerd adequaat al-

ternatief op de markt beschikbaar is, (b) het merendeel van de patiënten niet in behandeling is 

bij het AMC, (c) het meest recente IGJ-rapport over de bereidingsapotheek van het AMC erop 

wijst dat er niet wordt voldaan aan GMP-Z alsook (d) het gegeven dat de ongeregistreerde be-

reiding om financiële redenen wordt gestimuleerd, terwijl het aanbod van Leadiant om een 

aanzienlijke korting te verlenen, nog steeds op tafel ligt. 

 

40. In de reactie van 28 maart 2018 stelt CZ echter “voorshands geen reden [te] hebben te twijfe-

len aan de rechtmatigheid van de opzet die gekozen is om te borgen dat patiënten het ge-

neesmiddel krijgen dat zij nodig hebben en voorshands zijn wij van mening niet de eerst aan-

gewezen partij te zijn die daarover uitleg dient te geven.”  
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41. De emailcorrespondentie tussen Leadiant en CZ wordt hierbij overgelegd. 

 

Bijlage 5 Emailcorrespondentie d.d. 22 december 2017 – 28 maart 2018 tus-

sen Leadiant en CZ  

 

42. Naar aanleiding van het bericht van CZ heeft Leadiant opnieuw contact gezocht met de ande-

re zorgverzekeraars. Een aantal zorgverzekeraars, waaronder VGZ, heeft geantwoord even-

eens te stoppen met de vergoeding van het geregistreerde CDCA Leadiant. Vooralsnog wei-

geren zij om inhoudelijk met Leadiant te onderhandelen.  

 

Bijlage 6 Emailcorrespondentie d.d. 22 december 2017 – 3 april 2018 tussen 

Leadiant en VGZ 

 

Vanaf 5 april 2018: diverse media berichten over bereiding AMC  

43. Op en na 5 april 2018 hebben diverse media uitgebreid over de bereiding van het ongeregi-

streerde preparaat van het AMC bericht. Bij dit handhavingsverzoek worden de publicaties 

overgelegd van het AMC, de Patiëntenvereniging voor Stofwisselingsziekten en de media die 

over het initiatief hebben bericht, op basis van eigen interviews met medewerkers van het 

AMC (o.a. met prof. dr. , ziekenhuisapotheker  en mevrouw drs. 

, lid Raad van Bestuur (“RvB”) AMC) en contacten met zorgver-

zekeraars, waaronder VGZ en met de heer , lid van de RvB CbusineZ.  

 

Bijlage 7 NOS.nl, “AMC zet farmaceut buitenspel met eigen medicijn” 

Bijlage 8 NRC Handelsblad, “AMC omzeilt dure pil van farmaceut” 

Bijlage 9 NRC Handelsblad, “Het ziekenhuis durft nu de strijd aan met de 

farmaceut” 

Bijlage 10 Persbericht AMC.nl, “AMC maakt medicijn voor zeldzame stofwisse-

lingsziekte” 

Bijlage 11 Stofwisselingsziekten.nl, “AMC gaat medicijn voor CTX bereiden” 

Bijlage 12 NPO1, Met het oog op morgen, “AMC maakt duur medicijn gewoon 

zelf” (transcript radio-interview met mevrouw Van den Maagdenberg, 

RvB AMC) 

Bijlage 13 BNR, “Medicijn maken om patiënt te kunnen blijven behandelen” 

(transcript radio-interview met prof. dr. Hollak, AMC) 

Bijlage 14 FD.nl , “Dure medicijnen? Die maak je soms heel simpel zelf”  

Bijlage 15 Argos, “Doorbraak in de strijd tegen hoge kosten medicijnen” (trans-

cript radio-interview met de heer De Groot, RvB CbusineZ) + tweets 

Argos 

Bijlage 16 Items NOS-Journaal d.d. 5 april 2018 

 

44. Hieruit blijkt het volgende:  
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- Het AMC werkt samen met Stichting Pharmagister (Bijlage 9) en met de zorgverzeke-

raars (Bijlage 12, radio-interview met mevrouw Van den Maagdenberg, lid RvB AMC: 

“Nee, maar wij hebben dit ook echt heel goed samen gedaan, dat wil ik ook nog even 

zeggen, met de zorgverzekeraars. Die hebben ons ook helpen nadenken. En die hebben 

ook allerlei procedures mee helpen bedacht.”; en Bijlage 15, radio-interview met de heer 

De Groot, CbusineZ: “Samen met het AMC zijn wij op zoek gegaan naar de grondstof, 

hebben wij het concept verder uitgewerkt en hebben wij de introductie voorbereid.”). 

- De voorbereidingen voor de uitvoering van het initiatief zijn ten minste zes maanden ge-

leden gestart (Bijlage 12, radio-interview met lid RvB AMC: “Nou, ik kan een moment her-

inneren waarop men bij mij kwam en zei: wij hebben een snood plan, snode plannen. Dat 

is denk ik zes maanden geleden.”). 

- Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt dat ze het middel van de AMC-apotheek 

vergoeden, in plaats van CDCA Leadiant (Bijlage 7 en Bijlage 11). 

- Pharmagister heeft onder meer de inkoop van de grondstoffen geregeld en de juridische 

opzet bedacht voor het initiatief (Bijlage 9).  

- De grondstof voor CDCA komt rechtstreeks uit China (Bijlage 9 en Bijlage 10). Het AMC 

“krijgt dit als wit poeder bezorgd en schenkt het uit in een machine. Dit capsuleapparaat 

verdeelt de stof over kleine capsules en voilà: het medicijn is gereed. Binnen twee dagen 

kunnen de pillen, met ieder 250 milligram van de werkzame stof, op de post naar de pati-

enten.” De capsules zijn gemaakt van gelatine (Bijlage 14). 

- Deze grondstof is volgens het AMC, Pharmagister en CbusineZ “even betrouwbaar als 

het middel dat nu op de markt is” (Bijlage 9). “Een delegatie uit Nederland heeft gekeken 

of de productie van de grondstof in China aan alle eisen voldoet. De stof is door een Eu-

ropees laboratorium gecontroleerd volgens de Europese regels.” (Bijlage 10). “Wij heb-

ben van tevoren het proces natuurlijk met heel veel mensen doorgekauwd en de belang-

rijkste eis die er natuurlijk ligt is veiligheid. Absolute veiligheid voor een patiënt. En dat, 

denk ik, is in deze casus echt uitermate goed geborgd. De grondstof, de fabriek is geïn-

specteerd, de keten is geïnspecteerd, de grondstof is nogmaals getest, de medewerkers 

zijn getraind, er is een uitgebreid veiligheidsprotocol, en zoals mevrouw Kemper, de apo-

theker van het AMC ook zei: dit is echt net zo veilig als het geregistreerde medicijn. En ik 

denk dat dat het allerbelangrijkste is” (Bijlage 15). 

- In Nederland worden 50 van de circa 65 bekende CTX-patiënten behandeld door medisch 

specialisten in ziekenhuizen (Bijlage 10). “Het AMC heeft zelf maar twee CTX-patiënten.” 

Het expertisecentrum CWZ in Nijmegen heeft “tientallen mensen in behandeling” (Bijlage 

7 en Bijlage 9).  

- Het preparaat wordt via een bezorgdienst ter hand gesteld aan de patiënt (Bijlage 14). 

- Patiënten van het CWZ en andere ziekenhuizen worden in elk geval zowel via de patiën-

tenvereniging als op de website van het AMC en via andere media opgeroepen om zich 

met een recept van de arts te melden bij de apotheek van het AMC: “Het staat iedere pa-

tiënt in Nederland vrij het middel bij de apotheek van het AMC te bestellen” (Bijlage 7, 

Bijlage 9, Bijlage 10, Bijlage 12 en Bijlage 15). 

- In het persbericht van het AMC worden bewoordingen gebruikt, die ook terugkomen in de 

email van CZ aan Leadiant (“…uniek is dat een maatschappelijk en economisch verant-

woord alternatief wordt geboden voor een geregistreerd geneesmiddel dat bijvoorbeeld 

Doc. 2
Buiten 

reikwijdte 
verzoek



 
 
 

 

 

  14 | 37 

door een hoge prijs onbereikbaar wordt voor de patiënt.”) (zie hiervoor, punt 38 en Bijla-

ge 10). 

- Verzekeraar VGZ steunt het initiatief van het AMC. “We kunnen nu voor onze verzeker-

den met deze zeldzame stofwisselingsziekte dit alternatief inkopen. Daarmee is de conti-

nuïteit van dit geneesmiddel voor onze verzekerden gewaarborgd en zijn wij niet langer 

afhankelijk van een fabrikant die eenzijdig uit is op winstmaximalisatie.” (Bijlage 8) 

- In het NOS-journaal komt de vader van een patiënt aan het woord: “Wij hebben volledig 

vertrouwen in de farmaceuten van het AMC. En het is een lichaamseigen stof, dus wij ge-

loven erin dat zij dat heel goed kunnen maken, zodat Julie daar geen last van heeft.” 

(Bijlage 16) 

 

45. Op basis van deze informatie heeft Leadiant nader onderzoek gedaan. 

 

AMC 

46. Het AMC heeft twee apotheken: een ziekenhuisapotheek met bereidingsfaciliteit en een poli-

klinische apotheek.  

 

47. De ziekenhuisapotheek is in het register van gevestigde apothekers van uw Inspectie (“Apo-

thekersregister”) ingeschreven als „AMC Academisch Medisch Centrum‟, op het adres Mei-

bergdreef 9, met als gevestigd apotheker  (BIG-nr. ). Deze apo-

theek wordt hierna aangeduid als “AMC Ziekenhuisapotheek”.  is aan 

deze ziekenhuisapotheek verbonden.  

 

48. De tweede apotheek in het AMC is in het Apothekersregister ingeschreven als „Poliklinische 

Apotheek AMC‟, op het adres Meibergdreef 9 TK0-110, en heeft als gevestigd apotheker 

 (BIG-nr. ). Deze apotheek wordt hierna aangeduid als “Polikli-

nische Apotheek AMC”. 

 

49. De bereiding wordt verricht in de AMC Ziekenhuisapotheek, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van een capsuleerapparaat (Bijlage 14).  

 

50. Op 5 februari 2018 is het eindrapport van de Inspectie openbaargemaakt over de AMC Zie-

kenhuisapotheek (Documentnr.: V1012813 2017-2040445 Eindrapport). Er zijn onder meer 

geen productdossiers met de in GMP-Z Z1 genoemde onderdelen. De productdossiers zijn te 

summier en niet alle vereiste onderdelen zijn vastgelegd. Er wordt geen vast format gehan-

teerd. Ook zijn er belangrijke tekortkomingen geconstateerd in verband met het naleven van 

het kwaliteitssysteem. Op grond van deze en andere bevindingen concludeert het inspectie-

team dat de AMC Ziekenhuisapotheek wat betreft de geïnspecteerde activiteiten niet voldoet 

aan GMP-Z.  

 

Bijlage 17 Eindrapport van het GMP-Z inspectiebezoek aan Apotheek Acade-

misch Medisch Centrum te Amsterdam, op 3 februari 2017 
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51. Op basis van de uitlatingen van het AMC moet ervan uit worden gegaan dat het preparaat zal 

worden verstrekt via de Poliklinische Apotheek AMC, aangezien dit de enige voor het publiek 

toegankelijke apotheek van het AMC is, waar patiënten hun recept kunnen inleveren en ge-

neesmiddelen kunnen afhalen of laten bezorgen.
18

  

 

52. Het is onbekend of er door het AMC een risicobeoordeling is uitgevoerd op het transport via 

de bezorgdienst, inclusief temperatuur tijdens het vervoer.  

 

Grondstof en leverancier 

53. De vermelding van de grondstof in de taxe (G-Standaard) is relevant voor het kunnen declare-

ren van de prijs van een magistrale bereiding (o.a. gebruikte bereidingshoeveelheid).
19

 Uit de 

taxe blijkt dat er slechts één grondstof “CHENODEOXYLZUUR” wordt aangeboden en gele-

verd, door Euro-Chemicals (ZI-nummer: 16599675).  

 

Bijlage 18 Uittreksel Taxe “CHENODEOXYLZUUR” 

 

54. De Sourcing/supply exclusive API - GDP Responsible Person bij Euro-Chemicals heeft des-

gevraagd telefonisch aan een medewerker van een gespecialiseerde bereidingsapotheek be-

vestigd dat de grondstof die door het AMC wordt gebruikt, via Euro-Chemicals wordt betrok-

ken. Het is Euro-Chemicals niet toegestaan om de grondstof te leveren aan andere apothe-

ken, omdat zij een exclusieve overeenkomst heeft met VGZ. De vermelding in de taxe dateert 

van voor het moment dat Euro-Chemicals een exclusieve overeenkomst heeft gesloten en is 

een „foutje‟.  

 

Bijlage 19 Verklaring medewerker bereidingsapotheek (vertrouwelijk) 

 

55. Euro-Chemicals beschikt over een API-registratie als distributeur (registratienummer: 6293 

API). Euro-Chemicals staat niet op de lijst met betrouwbare leveranciers die namens de 

KNMP en de NVZA door het LNA zijn beoordeeld.  

 

Bijlage 20 KNMP.nl, “Beoordeling leveranciers”  

 

56. Uit het meeste recente Inspectierapport (Documentnr.: V 1012538 2017-2016840 Eindrap-

port) over Euro-Chemicals blijkt dat er op de locatie - een woonhuis - geen opslag is voor de 

grondstoffen. Ze gaan rechtstreeks van de leverancier naar de afnemende bereidingsapo-

theek. Het rapport is kritisch over de werkwijze van Euro-Chemicals. Zo is het controleren van 

de bevoegdheid van leveranciers en afnemers geen onderdeel van de bedrijfsvoering. De 

werkwijze is niet beschreven in een standard operating procedure (“SOP”). Transport wordt 

georganiseerd door de leverancier. Blijkens dit rapport beschikt Euro-Chemicals niet eens 

                                                        
18 Zie https://www.amc.nl/web/ik-heb-een-afspraak-1/mijn-afspraak-in-het-amc/poliklinische-apotheek-amc.htm en 

https://www.amc.nl/web/ik-heb-een-afspraak-1/mijn-afspraak-in-het-amc/plattegrond.htm. 
19 Vgl. de NZa, Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg - BR/CU-7159, zie 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_21528_22/1/. 
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over een kwaliteitssysteem ter zake. Het rapport eindigt dan ook met de conclusie dat Euro-

Chemicals niet voldoet aan GDP-API. Dit is volgens het rapport een overtreding van artikel 

38b lid 1 Gnw waarvoor een maatregel kan worden opgelegd.  

 

Bijlage 21 Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Euro-Chemicals 

B.V. te Denekamp, op 15 februari 2017 

 

57. De grondstof voor CDCA komt uit China, en gaat rechtstreeks van de leverancier naar de 

AMC Ziekenhuisapotheek (Bijlage 14). Het is onbekend of is voldaan aan de „handling and 

storage‟ eisen in verband met de distributie van de grondstof CDCA (o.a. temperatuur). Zie 

daarover ook punt 112, hierna.  

 

58. De fabriek van de grondstof zou zijn geïnspecteerd, maar het is niet duidelijk door wie en aan 

welke eisen dan getoetst is bij zo‟n inspectie. In elk geval niet door de Inspectie of een andere 

lidstaat (daarvan blijkt niets uit de EudraGMDP-database). Het is niet aannemelijk dat de fa-

briek door ter zake deskundige functionarissen is geïnspecteerd. 

 

59. Door “een Europees laboratorium” - kennelijk niet door het AMC zelf - is gecontroleerd of de 

geleverde grondstof “zuiver” is, dat wil zeggen van “farmaceutische kwaliteit” (Bijlage 10, Bij-

lage 13 en Bijlage 14). 

 

60. De meeste Chinese aanbieders leveren CDCA echter als „pharma grade, intermediate‟. Dit 

suggereert dat verdere bereidingshandelingen nodig zijn om de API te vormen, meest waar-

schijnlijk een rekristallisatie-stap. Dit is een handeling die een bereidingsapotheek niet zal 

kunnen verrichten. Tijdens de radio-uitzending op NPO1 stelde het lid van de Raad van Be-

stuur dat het AMC geen geneesmiddelen kan maken, maar slechts API kan capsuleren 

(Bijlage 12, “Je assembleert een pil (...) het is toch wat anders dan zelf een middel maken. 

Want dat kunnen wij helemaal niet.”). 

 

Pharmagister  CZ 

61. Volgens het achtergrondartikel in NRC Handelsblad en het radio-interview met de heer De 

Groot van CbusineZ werkt het AMC samen met Stichting Pharmagister. “Pharmagister heeft 

onder meer de inkoop van de grondstoffen geregeld. Het heeft ook een juridische opzet be-

dacht voor het initiatief” en “[h]et AMC en Pharmagister moesten daarom een slimme route 

bedenken” (Bijlage 9 en Bijlage 15).  

 

62. De statutaire doelomschrijving van de Stichting Pharmagister is als volgt: “De betaalbaarheid 

van (biologische) geneesmiddelen verbeteren, het bevorderen van magistrale bereiding van 

(biologische) geneesmiddelen in Nederland en het beheren van intellectuele eigendomsrech-

ten en licenties”. De Stichting Pharmagister tracht haar doel onder meer te bereiken door “het 

(laten) ontwikkelen van processen en technieken ten behoeve van de magistrale bereiding”. 
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63. Er is ook een Pharmagister B.V. De statutaire doelomschrijving van deze vennootschap luidt: 

“(a) De betaalbaarheid van (biologische) geneesmiddelen te verbeteren; (b) het bevorderen 

van magistrale bereiding van (biologische) geneesmiddelen in Nederland; (c) het verkrijgen, 

beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom (...) en het ver-

richten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. 

 

64. Noch Stichting Pharmagister, noch Pharmagister B.V. heeft een API-registratie of een regi-

stratie als bemiddelaar. 

 

65. Er bestaan nauwe banden tussen Pharmagister, CbusineZ en CZ:  

 

- De CZ-entiteiten zijn allemaal gevestigd op hetzelfde adres (Ringbaan West 236 te Til-

burg). De websites en emailadressen lopen dooreen (zo gebruiken de beide Pharmagis-

ter-entiteiten de website van CbusineZ en het emailadres cbusinez@cz.nl).  

 

- Stichting CbusineZ werd op 8 december 2000 opgericht door de Stichting CZ Groep 

Zorgverzekeringen. De nauwe relatie met CZ blijkt ook uit de naam: CbusineZ. De stich-

ting heeft geen personeel, en wordt bestuurd door twee bestuursleden: (1)  

 lid van de RvB van CZ, en (2) . De voorzitter van de Raad van 

Commissarissen (“RvC”) van de Stichting CbusineZ is , tevens voor-

zitter van de RvC van CZ. Volgens de KvK is de website van CbusineZ www.cbusinez.nl 

en gebruikt de stichting het emailadres info@cz.nl.  

 

- De Stichting Pharmagister is op 11 augustus 2016 opgericht door de Stichting CbusineZ, 

en gebruikt de website en het emailadres van de Stichting CbusineZ (op het domein 

@cz.nl). Het aantal werknemers is onbekend. De enig bestuurder van de Stichting 

Pharmagister is de heer  (voornoemd, tweede bestuurder van de Stichting Cbu-

sineZ). 

 

- Pharmagister B.V. is op 7 februari 2017 opgericht door de Stichting Pharmagister. De 

Stichting Pharmagister is enig aandeelhouder en enig bestuurder van Pharmagister B.V. 

Pharmagister B.V. heeft geen personeel.  

 

- Pharmagister wordt in het interview met de heer De Groot aangeduid als “dochterbedrijf” 

van CbusineZ (Bijlage 15). 

 

66. De feitelijke betrokkenheid van CZ bij de ontwikkeling van het plan om de Nederlandse markt 

te voorzien van een ongeregistreerde bereiding met CDCA (in plaats van met het geregi-

streerde CDCA Leadiant), blijkt uit de emailcorrespondentie tussen CZ en Leadiant.  

 

67. Op 21 maart 2018 schrijft de heer , manager farmacie & GGZ van CZ, aan 

Leadiant dat CZ een alternatief heeft gevonden voor CDCA Leadiant: “Wij schrijven u omdat 

wij u willen informeren over het feit dat wij een dergelijk adequaat en maatschappelijk en eco-

nomisch verantwoord alternatief gevonden hebben in de magistrale bereiding van CDCA die 
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de bereidingsapotheek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) beschikbaar gaat heb-

ben.” (zie hiervoor, punt 38). Hieruit blijkt dat CZ gezocht heeft naar een leverancier van ma-

gistraal bereide CDCA, en dat CZ (“wij”) deze leverancier gevonden heeft in de vorm van de 

AMC Ziekenhuisapotheek. Dit wordt bevestigd in een email van 28 maart 2018 aan Leadiant, 

waarin de heer  schrijft dat CZ de toetsing door het Zorginstituut niet wil afwachten.  

 

68. De uitlatingen van AMC-medewerkers en de heer  van CbusineZ in de media over 

de nauwe betrokkenheid van de zorgverzekeraars, bevestigen dit (Bijlage 12: “Nee, maar wij 

hebben dit ook echt heel goed samen gedaan, dat wil ik ook nog even zeggen, met de zorg-

verzekeraars. Die hebben ons ook helpen nadenken, die hebben ook helpen allerlei procedu-

res mee hebben bedacht.”).  

 

69. Verder is gebleken dat Stichting Pharmagister financiële ondersteuning biedt aan onder-

zoeksactiviteiten van het AMC. 

 

Bijlage 22 AMC, “Who is Who in research - Prof. dr. C.E.M. Hollak” 

 

VGZ 

70. De feitelijke betrokkenheid van VGZ bij dit initiatief blijkt uit de mediaberichten waarin VGZ 

wordt geciteerd. Maar die nauwe betrokkenheid blijkt eveneens uit de uitlatingen van de me-

dewerker van Euro-Chemicals: Euro-Chemicals en VGZ hebben een exclusieve overeen-

komst met elkaar gesloten, op grond waarvan het Euro-Chemicals niet is toegestaan om de 

grondstof te leveren aan andere apotheken. 
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Relaties gevisualiseerd 

71. Op grond van het voorgaande kunnen de verschillende relaties tussen de betrokken entitei-

ten, patiënten, behandelaren en de zorgverzekeraars als volgt worden gevisualiseerd: 

 

 

 

Juridisch kader 

“Goede zorg” 

72. Artikel 2 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (“Wkkgz”) legt zorgaanbieders de 

verplichting op om „goede zorg‟ aan te bieden. De inhoud en reikwijdte van deze verplichting 

wordt nader geregeld in artikel 2 lid 1 Wkkgz. Hieruit volgt dat de zorg in elk geval moet vol-

doen aan de professionele standaard en van goede kwaliteit moet zijn. Het bereiden van een 

geneesmiddel is een bijzondere vorm van farmaceutische zorg. Voor de onderhavige kwestie 

zijn daarom behalve de geneesmiddelenwetgeving en de (Europese) Farmacopee, ook de be-

roepsnormen van de KNMP en de NVZA relevant, in het bijzonder de KNMP-richtlijn Berei-

den, de KNMP-richtlijn ter hand stellen, de LNA-mededelingen Organisatie Apotheekbereiding 

en de standaard voor de bereiding in de Nederlandse ziekenhuisapotheek, de GMP-Z. Indien 

sprake is van doorleveren zal eveneens aan de eisen van de Circulaire moeten worden vol-

daan (zie hierna, punt 88). 
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73. In verband met de behandeling met een ongeregistreerd preparaat, zal de geïnformeerde toe-

stemming nodig zijn van de (wettelijk vertegenwoordiger van de) patiënt. Dat geldt eens te 

meer indien de patiënt wordt behandeld met een geregistreerd geneesmiddel en wordt omge-

zet naar een ongeregistreerd preparaat. De patiënt heeft recht op informatie (art. 7:448 BW). 

Dit recht is nauw verbonden met het recht van de patiënt om niet behandeld te worden zonder 

zijn toestemming (art. 7:450 lid 1 BW). Toestemming veronderstelt dat de patiënt adequaat is 

geïnformeerd („informed consent‟). Artikel 7:448 lid 2 BW heeft betrekking op de inhoud van 

de informatie: de hulpverlener moet zich laten leiden door hetgeen de patiënt redelijkerwijze 

dient te weten over de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling, over de gevol-

gen en risico's ervan, over eventuele (geregistreerde) alternatieven en over de vooruitzichten.  

 

Hoofdregel: vergunningenplicht 

74. Als hoofdregel is voor het bereiden en afleveren van een geneesmiddel een fabrikantenver-

gunning vereist (art. 18 lid 1 Gnw) en voor het in de handel brengen van geneesmiddelen een 

handelsvergunning (art. 40 lid 1 en lid 2 Gnw). Het is verboden om deze activiteiten te onder-

nemen zonder te beschikken over de daarvoor vereiste vergunningen. Deze verplichtingen 

vloeien voort uit artikel 6 en artikel 40 Richtlijn 2001/83.  

 

Slechts beperkte uitzonderingen op hoofdregel 

75. Richtlijn 2001/83 voorziet slechts in beperkte uitzonderingen op deze hoofdregel. Volgens 

vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ”) over onder meer 

apotheekbereidingen en de regels inzake „special needs‟ moeten deze bepalingen strikt wor-

den uitgelegd.
20

 

 

Apotheekbereiding 

76. Het AMC, de CZ-entiteiten en VGZ claimen dat de bereiding en terhandstelling van het onge-

registreerde preparaat onder de wettelijke uitzonderingen voor apotheekbereidingen valt, te 

weten artikel 40 lid 3 onder a Gnw en artikel 18 lid 5 Gnw (vgl. art. 3 punt 1 en 2 van Richtlijn 

2001/83 en art. 40 lid 2, tweede volzin, Richtlijn 2001/83).  

 

77. Ingevolge artikel 40 lid 3, aanhef en onder a Gnw is een verbod als bedoeld in artikel 40 lid 1 

of lid 2 Gnw niet van toepassing op geneesmiddelen die door of in opdracht van een apo-

theekhoudende in diens apotheek op kleine schaal zijn bereid en ter hand worden gesteld. 

Hieronder vallen de geneesmiddelen die in de apotheek volgens medisch recept voor een be-

paalde patiënt worden bereid („formula magistralis‟; vgl. art. 3 punt 1 Richtlijn 2001/83) en ge-

neesmiddelen die in de apotheek overeenkomstig de aanwijzingen van de farmacopee wor-

den bereid en voor verstrekking rechtstreeks aan de klanten van die apotheek zijn bestemd 

(„formula officinalis‟; vgl. art. 3 punt 2 Richtlijn 2001/83). De eisen ten aanzien van apotheek-

                                                        
20 Zie onder meer HvJ 29 maart 2012, zaak C-185/10, ECLI:EU:C:2012:181 (Commissie/Polen), r.o. 31 en HvJ 

16 juli 2015, gevoegde zaken C-544/13 en C-545/13, ECLI:EU:C:2015:481 (Abcur), r.o. 54. 
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bereidingen uit Richtlijn 2001/83 (en dus de Gnw) zijn cumulatief. Dit betekent dat de in artikel 

40 lid 3 onder a Gnw neergelegde uitzondering niet van toepassing is wanneer één van die 

voorwaarden niet is vervuld.
21

 

 

78. Artikel 18 lid 5 Gnw voorziet erin dat voor dergelijke apotheekbereidingen geen fabrikanten-

vergunning is vereist.  

 

79. In artikel 2 van het Besluit Geneesmiddelenwet (“BGnw”) staan basale eisen waaraan in de 

apotheek bereide geneesmiddelen moeten voldoen.
22

 Deze voorschriften zijn vastgesteld op 

grond van artikel 66 lid 1 Gnw. Deze eisen zijn ook van toepassing indien sprake is van door-

geleverde bereidingen. 

 

80. In de zaak Regenboog Apotheek heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-

te (“ABRS”) overwogen dat de reden voor de uitzonderingen is gelegen in de vraag naar ma-

gistraal bereide geneesmiddelen in het kader van patiënt-specifieke receptuur: “Door de ma-

gistrale bereiding kan in voorkomende gevallen waarin voor een specifieke individuele patiënt 

geen geschikt geregistreerd geneesmiddel voorhanden is, door de apotheker voor die patiënt 

een geneesmiddel op maat worden gemaakt. (…) het betreft dan het in een andere farmaceu-

tische vorm brengen van een geneesmiddel of de bereiding van een preparaat dat niet als zo-

danig in de handel wordt gebracht (Kamerstukken II 1998/99, 26 344, nr. 1, blz. 7 en Nota 

naar aanleiding van het verslag, blz. 26).”
23

 (onderstreping toegevoegd, gemachtigden) 

 

81. Naast deze eisen gelden de hiervoor genoemde professionele standaarden en beroepsnor-

men, als bedoeld in artikel 2 Wkkgz (zie punt 71). Indien sprake is van doorleveren, zal verder 

ook aan de eisen van de Circulaire moeten worden voldaan, zie hierna, punt 88. 

 

Beroepsnormen KNMP en NVZA 

82. Uit de KNMP-richtlijn Bereiden, hoofdstuk Z1 van de GMP-Z en de LNA-Mededeling „Organi-

satie apotheekbereiding‟ volgt dat voor een apotheekbereiding alleen plaats is wanneer er, 

gelet op de individuele zorgbehoefte van de patiënt, geen geregistreerde adequate alternatie-

ven commercieel beschikbaar zijn. Op grond van bijlage 3 bij de LNA-Mededeling Organisatie 

apotheekbereiding is “het bereiden van geneesmiddelen (…) een bijzondere vorm van farma-

ceutische zorg, die de apotheker verleent aan patiënten bij wie een farmacotherapeutische 

behandeling nodig is, terwijl een passend geregistreerd handelspreparaat niet beschikbaar is. 

Daarbij staat de meerwaarde van de apotheekbereiding voorop: de zorg voor de patiënt moet 

werkelijk met de bereiding zijn gediend.” En: “De beslissing om over te gaan tot bereiding van 

een geneesmiddel wordt voorafgegaan door een risico-batenafweging. Daarbij gaat de apo-

theker na of de bereiding meerwaarde heeft voor de patiënt” (para. 2.2 KNMP-richtlijn Berei-

                                                        
21 HvJ 16 juli 2015, gevoegde zaken C-544/13 en C-545/13, ECLI:EU:C:2015:481 (Abcur), r.o. 66; HvJ 16 juli 

2015, gevoegde zaken C-544/13 en C-545/13, ECLI:EU:C:2015:481 (Abcur), r.o. 66 en HvJ 26 oktober 2016, zaak 

C-276/15, ECLI:EU:C:2016:801 (Hecht-Pharma II), r.o. 37. 
22 NvT, Stb. 2007, 128, p. 11. 
23 ABRS 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9066 (Regenboog Apotheek), r.o. 8.1. 
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den). De apotheker “gaat pas over tot bereiden van het geneesmiddel als de risicoafweging 

uitvalt in het voordeel van de apotheekbereiding, vergeleken met de standaardtherapie of met 

in het geheel niet geven van medicatie” (para. 2.2 KNMP-richtlijn Bereiden). Uit de GPM-Z 

Z1.1 en Z1.2 volgen vergelijkbare normen inzake de farmacotherapeutische toets, de risico-

afweging en de meerwaarde/rationaliteit van de bereiding.  

 

Bijlage 23 KNMP-richtlijn Bereiden 

Bijlage 24 LNA-Mededeling, Organisatie apotheekbereiding 

Bijlage 25 GMP-Z Z1 Beoordeling aanvraag en ontwerpkwaliteit van apotheek 

bereidingen 

 

Europese Farmacopee 

83. Op grond van artikel 66 lid 1 Gnw jo. artikel 2 BGnw worden geneesmiddelen die in een apo-

theek zijn bereid, niet zijnde geneesmiddelen voor onderzoek, slechts ter hand gesteld indien 

zij voldoen aan de voorschriften van de (Europese) Farmacopee. Deze eis geldt zowel voor 

officinale bereidingen als voor magistrale bereidingen en ook voor doorgeleverde bereidingen.  

 

84. Zowel de KNMP-richtlijn Bereiden als de GMP-Z (Z1) verwijzen uitdrukkelijk naar de „Resolu-

tion CM/Res(2016)1 on quality and safety assurance requirements for medicinal products 

prepared in pharmacies for the special needs of patients‟ (“Resolutie”) van het Comité van 

Ministers van de Raad van Europa en naar de raammonografie over „pharmaceutical prepara-

tions‟ uit de Europese Farmacopee (Ph.Eur. 01/2018:2619; “Raammonografie”).
24

 De Circu-

laire verwijst eveneens nadrukkelijk naar de Raammonografie. 

 

Bijlage 26 Resolution CM/ResAP(2016)1 on Quality and safety assurance re-

quirements for medicinal products prepared in pharmacies for the 

special needs of patients 

Bijlage 27 Raammonografie “Pharmaceutical Preparations”, Ph.Eur. 

01/2018:2619 

 

85. De Resolutie gaat eveneens uit van het principe: een ongeregistreerde bereiding is niet ratio-

neel indien er geregistreerde adequate alternatieven (commercieel) beschikbaar zijn. In de 

Resolutie wordt nadrukkelijk gesteld: “Pharmacy preparations are not advisable if a suitable 

pharmaceutical equivalent with a marketing authorisation is available. Before preparation, the 

pharmacist should verify whether a pharmaceutical equivalent is available on the national 

market, taking into consideration the pharmaceutical form and the strength.” (para. 3.1 Reso-

lutie). Financiële overwegingen spelen in de Resolutie geen rol bij het bepalen van de meer-

waarde en de rationaliteit van de bereiding.  

 

                                                        
24 KNMP-richtlijn Bereiden: noot 2 (p. 20), noot 8 (p. 24) en noot 31 (p. 30). GMP-Z hoofdstuk Z1, toelichting punt 3 

(p. 4). 
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86. De Raammonografie Ph.Eur. 2619 verwijst eveneens naar de „special needs‟ van patiënten 

en beschrijft als volgt de risicoanalyse die moet worden gemaakt: “The underlying principle of 

legislation for pharmaceutical preparations is that, subject to specific exemptions, no pharma-

ceutical preparation may be placed on the market without an appropriate marketing authorisa-

tion. The exemptions from the formal licensing requirement allow the supply of unlicensed 

products to meet the special needs of individual patients.” De beslissing om over te gaan tot 

bereiding van een geneesmiddel moet worden voorafgegaan door een risico-batenafweging. 

Daarbij gaat de apotheker na of de bereiding meerwaarde heeft voor de patiënt. “Based on 

the risk assessment, the person responsible for the preparation must ensure, with a suitable 

level of assurance, that the pharmaceutical preparation is, throughout its shelf-life, of an ap-

propriate quality and suitable and fit for its purpose.” 

 

87. De Resolutie en de farmacopee geven dus weliswaar de ruimte om invulling te geven aan een 

patiëntenbehoefte, maar alleen indien met geregistreerde geneesmiddelen niet kan worden 

uitgekomen (“special needs”) en indien de bereiding, op basis van een risicoanalyse, aan-

toonbaar meerwaarde heeft. Deze benadering komt overeen met die van het HvJ in onder 

meer het arrest Commissie/Polen.
25

 

 

Circulaire (2016-01-IGZ) 

88. In de Circulaire stelt uw Inspectie als voorwaarde dat collegiaal doorleveren alleen is toege-

staan wanneer er geen geregistreerde adequate alternatieven (commercieel) beschikbaar 

zijn. Uit de Annex „Geregistreerd adequaat alternatief‟ volgt dat de voorwaarden van de Circu-

laire strikt moeten worden uitgelegd: “Doorgeleverde bereidingen kunnen alleen worden ge-

rechtvaardigd door speciale behoeften van medische aard. Naar analogie met Europese juris-

prudentie zijn overwegingen van financiële aard niet geoorloofd.” In dat kader wordt verwezen 

naar het Commissie/Polen-arrest van het HvJ.
26

 

 

Bijlage 28 Circulaire + Annexen 

 

89. Uit de LNA-Mededeling Organisatie apotheekbereiding (Bijlage 24) en de rapporten van uw 

Inspectie volgt dat er geen sprake is van het bereiden voor eigen patiënten maar van doorle-

veren indien de apotheker die ingeschreven staat als gevestigd apotheker van de poliklinische 

apotheek, een andere persoon is dan de gevestigd apotheker van de ziekenhuisapotheek, 

tenzij het recept wordt overgedragen. De bereidende apotheker is bij overdracht van het re-

cept verantwoordelijk voor de volledige terhandstelling aan de patiënt. 

 

Eisen samenstelling; deugdelijke bestanddelen 

90. Artikel 66 lid 1 Gnw jo. artikel 2 BGnw en de Europese Farmacopee schrijven voor dat voor de 

samenstelling „deugdelijke bestanddelen‟ worden gebruikt. In verschillende monografieën van 

                                                        
25 HvJ EU 29 maart 2012, zaak C-185/10, ECLI:EU:C:2012:181 (Commissie/Polen). 
26 HvJ EU 29 maart 2012, zaak C-185/10, ECLI:EU:C:2012:181 (Commissie/Polen). 
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de Europese Farmacopee, de KNMP-richtlijn Bereiden en de GMP-Z wordt aangegeven wel-

ke (risico)analyses door de apotheker moeten worden uitgevoerd op chemisch-farmaceutisch 

vlak (o.a. m.b.t. productkenmerken, zoals in het geval van CDCA op TSE/BSE-risico‟s en on-

zuiverheden, maar ook kritische fysisch-chemische eigenschappen van werkzame stoffen die 

van invloed zijn op de kwaliteit van het eindproduct, zoals in het geval van CDCA, polymorf-

ismen) en de controlestrategieën om geïdentificeerde risico‟s te beheersen. Een ongeregi-

streerd preparaat zal voor wat betreft de gebruikte API en hulpstoffen niet alleen moeten vol-

doen aan de vereisten van de specifieke productmonografieën, maar ook aan de Raammono-

grafie Ph.Eur. 2619, inclusief de per 1 januari 2018 ingevoerde strenge(re) eisen, en andere 

relevante monografieën. Dit blijkt eveneens uit de Circulaire. 

  

Betrouwbare leverancier 

91. De „deugdelijke bestanddelen‟ als bedoeld in artikel 2 BGnw moeten (logischerwijs) afkomstig 

zijn van een betrouwbare leverancier. Volgens de KNMP-richtlijn Bereiden en de GMP-Z moe-

ten de leveranciers van de apotheek - van bijvoorbeeld grondstoffen - betrouwbaar zijn. For-

meel moet de apotheker diens betrouwbaarheid zelf hebben vastgesteld, maar in de praktijk 

kan hij hiertoe gebruik maken van de rapporten die door een auditteam van de KNMP en 

NVZA zijn opgesteld in het kader van centrale toetsing van toeleveranciers. Daarnaast kun-

nen apothekers vanzelfsprekend gebruik maken van openbare bronnen zoals de IGJ-

rapporten en de EudraGMDP-database. Aan de hand van deze bronnen kan door de apothe-

ker worden nagegaan of een leverancier voldoet aan de eisen voor API-leveranciers.  

 

Wettelijke eisen API-leveranciers 

92. Op grond van artikel 38b Gnw draagt de fabrikant of groothandelaar van werkzame stoffen er-

voor zorg dat het bereiden, invoeren, afleveren, uitvoeren, dan wel verhandelen geschiedt 

overeenkomstig de voorschriften inzake goede vervaardigingspraktijken van werkzame stof-

fen, onderscheidenlijk de voorschriften inzake goede distributiepraktijken van werkzame stof-

fen. Bij de invoer van werkzame stoffen dient de API-fabrikant artikel 46ter, tweede en derde 

lid, van Richtlijn 2001/83 in acht te nemen.  

 

Reclame 

93. De definitie van „reclame‟ uit de Gnw is zeer ruim; deze omvat namelijk: “elke vorm van beïn-

vloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een ge-

neesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de opdracht daartoe” (art. 1 lid 1 onder xx 

Gnw; onderstreping gemachtigden).  

 

94. Reclame en gunstbetoon voor ongeregistreerde geneesmiddelen is verboden op grond van 

artikel 84 lid 1 Gnw. Dit verbod geldt ook voor apotheekbereidingen.
27

 Verder is publieksre-

                                                        
27 Kamerstukken II 2004/05, 29359, 6, p. 40; ABRS 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9066 (Regenboog Apo-

theek), punt 7.1. 
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clame verboden voor geneesmiddelen die uitsluitend op recept ter hand mogen worden ge-

steld (art. 85 Gnw). 

 

Inhoudelijke toelichting handhavingsverzoek 

Primair: doorleveren i.s.m. Circulaire, de Gnw en i.s.m. art. 2 Wkkgz 

95. Zoals hiervoor is opgemerkt, moet ervan uit worden gegaan dat het preparaat zal worden ver-

strekt via de Poliklinische Apotheek AMC, aangezien dit de enige voor het publiek toegankelij-

ke apotheek van het AMC is waar patiënten hun recept kunnen inleveren en geneesmiddelen 

kunnen afhalen of laten bezorgen. Aangezien AMC Ziekenhuisapotheek en de Poliklinische 

Apotheek AMC een andere gevestigde apotheker hebben, is (in beginsel) sprake van doorle-

veren: zie Bijlage 24 en de rapporten van uw Inspectie.  

 

Geregistreerd adequaat alternatief beschikbaar 

96. Gelet op de definitie van „geregistreerd adequaat alternatief‟ uit de Circulaire en de uitwerking 

die hieraan is gegeven in de „Annex geregistreerd adequaat alternatief‟ is maar één conclusie 

mogelijk: voor het ongeregistreerde preparaat van het AMC is een geregistreerd adequaat al-

ternatief beschikbaar. CDCA Leadiant is geregistreerd én commercieel beschikbaar in Neder-

land; hierin is dezelfde werkzame stof verwerkt (althans, volgens het AMC, de CZ-entiteiten 

en VGZ), in dezelfde toedieningsvorm (capsule) en dezelfde sterkte (250 mg).  

 

97. Uit de mededelingen van CZ aan Leadiant, maar ook uit de mediaberichtgeving waarin VGZ 

wordt geciteerd, blijkt dat de bereiding door het AMC, het (door)leveren en het omzetten van 

patiënten van het geregistreerde weesgeneesmiddel CDCA Leadiant naar het ongeregistreer-

de preparaat uitsluitend plaatsvindt om financiële redenen. Op grond van de Circulaire zijn 

overwegingen van financiële aard niet geoorloofd. 

 

98. De zorgverzekeraars en het AMC (als universitair ziekenhuis/overheidsinstelling) hebben wel-

iswaar de bevoegdheid om met het oog op de zorgkosten maatregelen te nemen ter regule-

ring van het verbruik van geneesmiddelen, maar zij zullen bij de uitoefening van deze be-

voegdheid het Europees recht en het Nederlands recht moeten eerbiedigen. Zowel artikel 3 

punt 1 en punt 2 Richtlijn 2001/83 (apotheekbereidingen) als artikel 5 Richtlijn 2001/83 (speci-

al needs) zijn specifieke afwijkende bepalingen die strikt moeten worden uitgelegd.
28

 Deze 

bepalingen mogen niet worden gebruikt (misbruikt) ter rechtvaardiging van een op overwegin-

gen van financiële aard gebaseerde uitzondering op de vergunningplichten.  

 

99. Er wordt evenmin voldaan aan andere eisen uit de Circulaire, althans op basis van uitlatingen 

van medewerkers van het AMC is niet aannemelijk dat aan deze voorwaarden is voldaan: 

- De bereiding is niet op productniveau aangemeld bij G-Standaard van Z-Index. 

                                                        
28 HvJ 16 juli 2015, gevoegde zaken C-544/13 en C-545/13, ECLI:EU:C:2015:481 (Abcur), HvJ 26 oktober 2016, 

zaak C-276/15, ECLI:EU:C:2016:801 (Hecht-Pharma II), en HvJ 29 maart 2012, zaak C-185/10, 

ECLI:EU:C:2012:181 (Commissie/Polen). 
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- De bereiding voldoet niet aan de eisen van de „Annex productdossier en GMP‟. Het is 

onwaarschijnlijk dat de risicoanalyse en controlestrategie daadwerkelijk onderbouwen dat 

de doorgeleverde bereiding deugdelijk gemaakt kan worden (zie hierna, punt 101 e.v.). 

- De vervaardiging vindt niet plaats onder GMP-omstandigheden. Blijkens het meest recen-

te Inspectierapport over de AMC Ziekenhuisapotheek, voldoet de apotheek niet aan de 

(minder strenge) normen van de GMP-Z. Verder wordt geen gebruik gemaakt van een be-

trouwbare leverancier, wordt niet voldaan aan de eisen van de Farmacopee en is de API 

onvoldoende gedocumenteerd (zie ook hierna).  

- Er is op zijn minst discussie mogelijk of de uitingen over het preparaat van het AMC moe-

ten worden aangemerkt als verboden (publieks)reclame voor een ongeregistreerd ge-

neesmiddel (vgl. art. 84 lid 1 en art. 85 Gnw).  

 

100. Tevens is de bereiding van het preparaat en de verstrekking ten behoeve van de behandeling 

van patiënten met dat preparaat in strijd met artikel 2 Wkggz, om de redenen die hierna wor-

den uiteengezet in punt 102 e.v. Het daarin gestelde in verband met (a) het niet voldoen aan 

GMP-Z, (b) het gebruik maken van een leverancier die niet betrouwbaar is, (c) het niet vol-

doen aan de Europese Farmacopee en een onvoldoende gedocumenteerde API, (d) en de ra-

tionaliteit van de bereiding, geldt als hier herhaald en ingelast.  

 

Subsidiair: (behandeling met) preparaat voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen 

101. Mocht blijken dat het recept door de Poliklinische Apotheek AMC wordt overgedragen aan de 

AMC Ziekenhuisapotheek, en mocht blijken dat de AMC Ziekenhuisapotheek ook volledig 

verantwoordelijk is voor de feitelijke terhandstelling aan de patiënten (dus inclusief informed 

consent, de medicatiebewaking en -begeleiding en de postbezorging), dan is nog steeds niet 

voldaan aan de eisen van artikel 2 Wkkgz en artikel 40 lid 3 onder a en artikel 18 lid 5 Gnw. 

Op basis van de ernstige en overtuigende aanwijzingen waarover Leadiant momenteel be-

schikt, kan redelijkerwijs worden getwijfeld aan de veiligheid, kwaliteit en werkzaamheid van 

het ongeregistreerde preparaat en aan de naleving van de verplichtingen inzake „goede zorg‟ 

middels apotheekbereidingen. 

 

AMC Ziekenhuisapotheek voldoet niet aan GMP-Z 

102. Blijkens het meest recente Inspectierapport over de AMC Ziekenhuisapotheek, voldoet de 

apotheek niet aan de GMP-Z. De bevindingen van de Inspectie uit het rapport van 5 februari 

2018 zijn ook relevant voor de onderhavige bereiding, omdat deze onder meer betrekking 

hebben op: 

- het kwaliteitssysteem,  

- tekortschietende faciliteiten en het beheer ervan,  

- te summiere productdossiers waarin de in GMP Z1 genoemde onderdelen ontbreken,  

- tekortkomingen inzake validatie,  

- het niet-uitvoeren van analytische controle op eindproducten die een afwijkende samen-

stelling hebben van het uitgangsproduct, 

- personeel dat nog onvoldoende aantoonbaar geschoold is, en 
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- onvolkomenheden in de bereidingsdocumentatie. 

 

Gestandaardiseerde bereiding, schaalgrootte 

103. Er is sprake van bereiding van een geneesmiddel voor een ultra-zeldzame ziekte, waarmee 

wordt beoogd aanzienlijke hoeveelheden van een gestandaardiseerd product te verkrijgen. 

Aangezien het preparaat van het AMC het geregistreerde CDCA Leadiant volledig zou moe-

ten gaan vervangen bij de volledige Nederlandse patiëntenpopulatie (circa 65 patiënten), en 

het gaat om 32,5 % van het totaal aantal bekende patiënten in Europa, kan wel worden gesp-

roken over een schaalgrootte die als aanzienlijk moet worden aangemerkt. 

 

104. Voor de goede orde merkt Leadiant op dat de uitleg die in de Kamerbrief van 17 april 2018 

wordt gegeven aan het begrip “op kleine schaal”
29

 niet juist is in het licht van de Europese re-

gelgeving inzake weesgeneesmiddelen.
30

 De in die brief voorgestane uitleg op basis van het 

aantal patiënten zou immers de goede werking van de regels voor de toelating van weesge-

neesmiddelen ondermijnen, aangezien deze geneesmiddelen specifiek voor zeldzame ziekten 

zijn bedoeld (maximaal 5 per 10.000 personen in de EU). De uitleg die in deze Kamerbrief 

wordt gegeven, is bovendien niet juist gezien de uitspraak in de Regenboog Apotheek zaak. 

In deze uitspraak heeft de ABRS nadere uitleg gegeven aan het begrip “op kleine schaal” uit 

de Gnw. Naar het oordeel van de ABRS gaat het om maatwerk voor “de eigen, „normale‟ 

klandizie van een apotheek”.
31

  

 

Preparaat is niet bestemd voor eigen, „normale‟ klandizie apotheek 

105. De omstandigheden zijn vergelijkbaar met de omstandigheden in de Regenboog Apotheek 

zaak, waarin de ABRS heeft geoordeeld dat geen sprake was van „eigen patiënten‟.
32

  

 

106. Het AMC heeft slechts 2 CTX-patiënten. De rest van de CTX-patiënten is onder behandeling 

in andere ziekenhuizen. Het expertisecentrum CWZ Nijmegen behandelt tientallen patiënten. 

De patiënten wonen verspreid over Nederland. Het AMC roept patiënten en hun artsen op om 

de recepten voor CDCA rechtsreeks aan de apotheek van het AMC te sturen (naar thans 

aannemelijk is, de Poliklinische Apotheek AMC), die op haar beurt de geneesmiddelen aan de 

patiënten per post verstuurt. Die oproep wordt ook gedaan door de CZ-entiteiten en VGZ. Aan 

de meeste patiënten wordt, naar de maatstaven van de ABRS, het geneesmiddel dus niet fei-

telijk door de AMC Ziekenhuisapotheek ter hand gesteld. Het gros van de patiënten maakt 

geen gebruik van de diensten van het AMC, anders dan voor het door de AMC Ziekenhuis-

apotheek bereide geneesmiddel. Bovendien blijkt uit de uitlatingen van de AMC-medewerkers 

over de beschikbaarheid van het preparaat, waaronder het persbericht op de website, en uit 

de uitlatingen van CbusineZ en VGZ dat het geneesmiddel niet zozeer op verzoek van een 

                                                        
29 Kamerstukken II 2017/18, 29477, 478. 
30 Zie art. 3 lid 1 onder b Verordening (EG) nr. 141/2000, art. 3 lid 2 Verordening (EG) nr. 847/2000 en de Com-

missie Mededeling over Verordening (EG) nr. 141/2000 (PbEG 2003, C 178/2). 
31 ABRS 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9066 (Regenboog Apotheek), r.o. 8.4. 
32 ABRS 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9066 (Regenboog Apotheek), r.o. 8.4. 
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arts speciaal wordt bereid voor een bepaalde patiënt, maar dat artsen worden gestimuleerd 

om in plaats van het geregistreerde CDCA Leadiant het preparaat van het AMC voor te schrij-

ven. Dit is geen “maatwerk voor de naar traditionele opvatting eigen cliënten” van de AMC 

Ziekenhuisapotheek (het AMC) waarvoor de uitzondering op de vergunningplicht is bedoeld. 

Het is de bedoeling om de leveranties over te nemen van een farmaceutisch bedrijf dat wel 

aan de verplichtingen inzake de handelsvergunning en de fabrikantenvergunning voldoet.  

 

107. Eventuele argumenten over de (veronderstelde) prijsstelling van CDCA Leadiant en de ver-

goeding ervan door zorgverzekeraars doen verder niet ter zake. Deze omstandigheden ma-

ken immers niet dat de bereiding van het geneesmiddel door de AMC Ziekenhuisapotheek 

kan worden aangemerkt als een bereiding op kleine schaal.  

 

Grondstoffenleverancier is niet betrouwbaar 

108. Zoals hiervoor is uiteengezet, is Euro-Chemicals de leverancier van de door het AMC gebruik-

te grondstof.  

 

109. Het AMC was als NVZA-lid één van de belangrijkste voorvechters van de totstandkoming van 

de lijst met betrouwbare leveranciers van de KNMP en de NVZA. Het is dan ook opmerkelijk 

dat het AMC lijkt te hebben gekozen voor een leverancier die niet op deze lijst voorkomt.  

 

110. Op basis van het meeste recente Inspectierapport over Euro-Chemicals is het niet aanneme-

lijk dat Euro-Chemicals in aanmerking zou kunnen komen voor het predicaat „betrouwbare le-

verancier‟: Euro-Chemicals voldoet immers niet aan GDP-API. Dit is volgens het rapport een 

overtreding van artikel 38b lid 1 Gnw.  

 

111. Gelet op het ontbreken van een kwaliteitssysteem, begrijpt Leadiant overigens niet hoe het 

mogelijk is dat aan Euro-Chemicals een API-registratie is verleend én dat deze nog bestaat. 

In andere casus is namelijk door de Inspectie als eis gesteld dat er aantoonbaar een kwali-

teitssysteem moet zijn, vóórdat de API-registratie wordt afgegeven. Het ontbreken van een 

kwaliteitssysteem is ook relevant voor de „audit‟ die volgens CbusineZ bij de fabrikant is uitge-

voerd. Zonder (deugdelijk) kwaliteitssysteem kan een audit redelijkerwijs niet aan de daaraan 

te stellen maatstaven voldoen.  

 

112. Als importeur is Euro-Chemicals onder meer verantwoordelijk voor de distributie van de 

grondstof. Het is bijvoorbeeld niet bekend onder welke vervoerscondities (o.a. temperatuur) 

de grondstof is vervoerd, of deze condities schriftelijk zijn gecommuniceerd met de forwarder, 

en het is evenmin bekend of Euro-Chemicals beschikt over een temperatuuruitdraai (o.b.v. 

meegestuurde „loggers‟) vanaf vertrek producent tot aankomst afnemer waaruit blijkt dat de 

grondstof binnen de temperatuurspecificatie is vervoerd. De mededelingen van het lid van de 

RvB van CbusineZ suggereren dat dit niet is getoetst door Euro-Chemicals, Pharmagister 

en/of het AMC. Als de grondstof rechtstreeks van de leverancier uit China naar het AMC gaat 

(zie Bijlage 14), is onzeker of Euro-Chemicals de temperatuuruitdraai heeft beoordeeld en 

goedgekeurd vóór vrijgifte. De vervoersconditie qua temperatuur dient per zending te worden 
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meegestuurd. Deze mag niet los hiervan als algemeen document naar Euro-Chemicals wor-

den gestuurd, voor alle zendingen. Dit blijkt ook uit IGJ-rapporten over andere API-

leveranciers. 

 

Niet voldaan aan de Europese Farmacopee; API is onvoldoende gedocumenteerd 

113. Bovendien zijn er ernstige en overtuigende aanwijzingen op basis waarvan redelijkerwijs kan 

worden getwijfeld aan de opgegeven kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van het pre-

paraat en aan de naleving van de eisen van de Europese Farmacopee en GMP-Z, en daar-

mee aan de geclaimde veiligheid, kwaliteit en effectiviteit van het ongeregistreerde preparaat. 

 

114. Op grond van GMP-Z Hoofdstuk 4 - Documentatie moet de ziekenhuisapotheek beschikken 

over de specificaties, dat wil zeggen de vastgelegde kenmerken en criteria die dienen om de 

kwaliteit (van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en producten) te kunnen beoordelen.  

 

115. Het is niet bekend of en zo ja, op welke wijze, de benodigde documentatie door de API-

fabrikant is meegeleverd. Er is blijkens de uitlatingen van het AMC door een Europees labora-

torium getest of de geleverde grondstof “zuiver” is en van “farmaceutische kwaliteit”. Indien de 

grondstof die voor het AMC-preparaat wordt gebruikt inderdaad onvoldoende gedocumen-

teerd is, is onduidelijk waarnaar gezocht moet worden bij het testen van de API en is (dus) 

ook niet vast te stellen of de API conform de relevante monografieën van de Europese Far-

macopee is geproduceerd. Er bestaat een monografie voor CDCA (Ph.Eur. 01/2008:1189) 

waarin wordt beschreven welke tests vereist zijn voor vrijgifte, maar deze monografie is sterk 

verouderd en is niet conform de state of the art technieken die op grond van ICH Q8 moeten 

worden toegepast en waar de EMA vanuit is gegaan bij de beoordeling van CDCA Leadiant.  

 

Bijlage 29 Monografie CDCA, Ph.Eur. 01/2008:1189 

 

116. Zoals uit publiek beschikbare informatie zoals het EPAR en wetenschappelijke literatuur kan 

worden afgeleid, zijn er bepaalde variabelen die specifiek voor CDCA relevant zijn, zoals po-

lymorfisme, onzuiverheden, TSE/BSE-risico‟s en stabiliteit. 

 

117. Het is voorshands niet aannemelijk dat er in verband met de door het AMC gebruikte API dui-

delijkheid bestaat over voor CDCA belangrijke variabelen zoals polymorfisme, zuiverheid, 

deeltjesgrootte, oplosmiddelen die zijn gebruikt in het bereidingsproces en stabiliteit (vgl. 

Raammonografie, Ph.Eur. 07/2018:2619). Als over deze aspecten wel duidelijkheid zou be-

staan, dan had de Chinese fabrikant waarschijnlijk een DMF of een Active Substance Master 

File (“ASMF”) aangemeld bij de Amerikaanse en/of de Europese autoriteiten (en dat is niet het 

geval). Echter, het betreft variabelen die elk op zich maar ook gezamenlijk van invloed kunnen 

zijn op het dissolutieprofiel en op de biologische beschikbaarheid, en daarmee op de kwaliteit, 

veiligheid en de werkzaamheid van het eindproduct.  

 

118. Indien uitsluitend op de „oude manier‟ van Ph.Eur. 01/2008:1189 is getest, dan zal onduidelijk 

blijven hoeveel onzuiverheden de grondstof bevat. In dat geval zal het onmogelijk zijn om de 
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data te extrapoleren en om de stabiliteit van elke batch te bepalen. Dat zou kunnen betekenen 

dat patiënten een preparaat krijgen dat te veel onzuiverheden bevat.  

 

119. Het testen op polymorfisme is van essentieel belang omdat er vier verschillende polymorfe 

vormen bestaan van CDCA. Dit volgt ook uit de wetenschappelijke literatuur.
33

 Zoals blijkt uit 

het EPAR is voor CDCA Leadiant vorm I gebruikt (Bijlage 2, p. 9). Uitsluitend de Italiaanse 

API-leverancier die in de EDQM-database wordt vermeld, is in staat om alle noodzakelijke 

testen op polymorfisme te kunnen verrichten. Indien de door het AMC gebruikte API niet op 

polymorfisme is getest, is onbekend of het de juiste vorm van CDCA betreft. Slechts één van 

de vier vormen van CDCA is werkzaam bij CTX. Indien de gebruikte API één of meer van de 

niet-werkzame vormen bevat, dan betekent dit - afhankelijk van het gehalte van de niet-

werkzame vormen in de API - in het meest gunstige geval dat patiënten suboptimaal worden 

behandeld en in het meest ongunstige geval dat zij een behandeling krijgen die niet werk-

zaam is bij CTX. 

 

120. Op grond van GMP-Z hoofdstuk 1 moeten toeleveranciers worden ge-audit op het mogelijk 

zijn van traceerbaarheid van de herkomst van werkzame stoffen. De beoordelingsrapporten 

moeten door de verantwoordelijke apotheker worden beoordeeld. Vooralsnog is niet aanne-

melijk dat de Chinese fabrikant hierop is ge-audit, gelet op het ontbreken van een kwaliteits-

systeem bij Euro-Chemicals en de door de Inspectie geconstateerde tekortkomingen ten aan-

zien van het kwaliteitssysteem van de AMC Ziekenhuisapotheek. Uitsluitend het productiepro-

ces lijkt te zijn beoordeeld, door of namens Pharmagister aangezien Pharmagister de inkoop 

van de grondstoffen heeft geregeld. Omdat de API voor CDCA van dierlijke oorsprong is (zie 

hiervoor, punt 16), moeten op grond van de Raammonografie (Ph.Eur. 07/2018:2619) risico-

beheersingsmaatregelen worden genomen ter voldoening aan de Europese richtsnoeren om 

het risico op overdracht van TSE via geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig 

gebruik tot een minimum te beperken.
34

 Runderen zijn in verband met het risico op BSE aan-

gemerkt als een TSE-relevante diersoort. Om die reden vermeldt het EPAR voor CDCA Lead-

iant: “Data has been presented to give reassurance on viral/TSE safety.” (p. 13). Die informa-

tie lijkt voor de door het AMC gebruikte grondstof te ontbreken. Blijkens de bijlage bij Beschik-

king 2007/453/EG is China een land met een onbepaald BSE-risico.
35

 Dat zou kunnen bete-

kenen dat er door de betrokken partijen onvoldoende maatregelen zijn genomen om de risi-

co‟s in verband met TSE/BSE te beperken. Hiervoor is de AMC Ziekenhuisapotheek eindver-

antwoordelijke. 

 

121. Het voorgaande betekent dat op basis van de thans beschikbare informatie moet worden ge-

concludeerd dat de AMC Ziekenhuisapotheek niet voldoet aan elementaire onderdelen van de 

                                                        
33 S. Petkune en A. Actins, “Modelling phase transition kinetics of chenodeoxycholic acid with the Runge-Kutta 

method”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 53 (2010) 7-14. 
34 Richtsnoeren om het risico op overdracht van dierlijke spongiforme encefalopathieën via geneesmiddelen voor 

menselijk en diergeneeskundig gebruik tot een minimum te beperken (EMA/410/01 rev. 3), PbEU 2011, C 73/1. 
35 De indeling van landen en gebieden op basis van hun BSE-risico wordt gegeven in Beschikking 2007/453/EG 

van de Europese Commissie, zoals gewijzigd. 
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GMP-Z. Het voorgaande betekent bovendien dat de API niet voldoet aan GMP-API. Dit is een 

overtreding van artikel 38b lid 1 Gnw. 

 

Bereiding is niet rationeel 

122. De bereiding is dus niet rationeel en heeft geen meerwaarde, laat staan dat sprake is van een 

“adequaat en maatschappelijk en economisch verantwoord alternatief”. Er is geen objectieve 

medische noodzaak om patiënten die het geregistreerde CDCA Leadiant gebruiken, om te 

zetten naar een ongeregistreerd preparaat. En ook afgewogen tegen de andere belangen, 

zoals de uitvoering van de studie die Leadiant op last van de EMA moet verrichten om haar 

handelsvergunning te behouden, meent Leadiant dat bereiding en terhandstelling van het on-

geregistreerde preparaat in strijd moet worden geoordeeld met de artikelen 40 lid 1 en 2 en 18 

lid 1 Gnw. 

 

Geen geïnformeerde toestemming patiënten 

123. Bovendien zijn er op basis van publieke uitlatingen van diverse partijen gegronde redenen om 

te twijfelen of er wel kan worden gesproken over geïnformeerde toestemming van patiënten. 

 

124. Gegeven de ernst van de ultra-zeldzame ziekte CTX zullen er in dit geval hogere eisen moe-

ten worden gesteld, omdat aan de behandeling met het ongeregistreerde preparaat van het 

AMC meer risico is verbonden en er een adequaat geregistreerd alternatief beschikbaar is in 

de vorm van het geregistreerde CDCA Leadiant. Aan de patiënt zal moeten worden uitgelegd 

dat de beoordeling in het kader van de registratie meebrengt dat over de kwaliteit, effectiviteit 

en veiligheid van CDCA Leadiant meer zekerheid bestaat dan over een ongeregistreerd pre-

paraat dat door de apotheek zelf is gemaakt. Ook zal de patiënt die CDCA Leadiant gebruikt, 

moeten worden gewezen op de risico‟s verbonden aan het omzetten van een geregistreerd 

geneesmiddel, naar een ongeregistreerd preparaat. Deze informatie is ten minste nodig om 

de (wettelijk vertegenwoordiger van de) patiënt in staat te stellen een weloverwogen en goed 

geïnformeerde keuze te maken. Op basis van de uitlatingen van de vader van een patiëntje 

tijdens de uitzending van het NOS Journaal (“het is een lichaamseigen stof dus wij geloven er-

in dat zij dat heel goed kunnen maken, zodat Julie daar geen last van heeft”) lijkt er in elk ge-

val gerede twijfel mogelijk of in verband met de behandeling van die patiënt wel sprake is van 

adequate, geïnformeerde toestemming.  

 

Overtreding reclameverboden 

125. Het AMC heeft in bovengenoemd persbericht verklaard dat de door het AMC bereide CDCA 

vergelijkbaar is met CDCA Leadiant. Het AMC rept in zijn persbericht over:  

 

“een oplossing. Die is er nu met het door het AMC bereide vergelijkbare middel”. 

 

126. Voorts lijkt het AMC patiënten op te roepen om dit vergelijkbare middel bij het AMC te komen 

ophalen. Aldus het AMC in NRC Handelsblad:  
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“Het AMC en Pharmagister moesten daarom een slimme route bedenken. Een apo-

theker mag wettelijk wel voor zijn éígen patiënten een geneesmiddel maken. Het 

AMC heeft zelf maar twee patiënten. terwijl bijvoorbeeld het Canisius-Wilhelmina 

Ziekenhuis in Nijmegen tientallen mensen in behandeling heeft. Maar, zegt Hollak 

met een lachje: „Iedereen mag zich met een recept van de arts melden en patiënt 

worden bij onze apotheek.‟” 

 

127. Het komt Leadiant voor, dat deze oproep, gelezen in onderlinge samenhang met het persbe-

richt en de uitlatingen namens VGZ en CbusineZ, moet worden aangemerkt als (pu-

blieks)reclame voor een ongeregistreerd geneesmiddel. Dit is op grond van artikel 84 lid 1 en 

artikel 85 Gnw verboden. 

 

Overtreder 

128. Ingevolge artikel 5.1 Awb wordt onder „overtreder‟ verstaan: degene die een overtreding 

pleegt of medepleegt.  

 

Toerekening overtreding artikel 18 lid 1, artikel 40 lid 1 en lid 2 en artikel 66 lid 1 Gnw 

Het AMC is pleger 

129. De AMC Ziekenhuisapotheek en de Poliklinische Apotheek AMC hebben geen rechtspersoon-

lijkheid. De gedragingen ten aanzien van de bereiding en terhandstelling van CDCA die de 

overtreding opleveren, zijn verricht in de sfeer van de rechtspersoon
36

 en dienen derhalve te 

worden toegerekend aan de rechtspersoon AMC, die bijgevolg als pleger in de zin van art. 5:1 

Awb aangemerkt dient te worden. 

 

130. Datzelfde geldt voor de grondfeiten ten aanzien van doorlevering. De CDCA-bereiding wordt 

klaarblijkelijk verricht in de AMC Ziekenhuisapotheek. De patiënten kunnen dat geneesmiddel 

alleen komen ophalen in de Poliklinische Apotheek AMC, aangezien dit de enige voor het pu-

bliek toegankelijke apotheek van het AMC is. Aldus moet aan elke terhandstelling van CDCA 

aan een patiënt een doorlevering tussen beide apotheken vooraf zijn gegaan. Dergelijke door-

leveringen zijn toe te rekenen aan het AMC. 

 

131. Het AMC moet dan ook worden aangemerkt als pleger in de zin van artikel 5:1 lid 1 Awb en 

heeft aldus (in elk geval) artikel 18 lid 1, artikel 40 lid 1 en lid 2 en artikel 66 lid 1 Gnw overtre-

den. Uit de uitlatingen in de media en op de AMC-website blijkt dat de overtreding nog steeds 

voortduurt. 

 

                                                        
36 Vgl. de Drijfmestcriteria zoals in het bestuursrecht toegepast, bijv. in CBb 3 juni 2014, ECLI:NL:CBB:2014:200, 

AB 2015/298 (LHV/ACM). 
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CZ-entiteiten en VGZ zijn medeplegers 

132. Over het begrip medeplegen is een uitgebreide jurisprudentie ontstaan, zowel ten aanzien van 

artikel 5:1 lid 2 Awb (zie o.a. CBb 21 september 2017, ECLI:NL:CBB:2017:312, hierna: “Uber-

uitspraak”) als ten aanzien van art. 47 Sr.
37

 

 

133. Zoals samengevat in de Uber-uitspraak dient aannemelijk te worden gemaakt dat “zo bewust 

en nauw is samengewerkt bij de overtreding dat van medeplegen kan worden gesproken, in 

het bijzonder dat en waarom de bijdrage van appellanten van voldoende gewicht is geweest 

om de kwalificatie medeplegen te rechtvaardigen”. Zoals de Hoge Raad (“HR”) vaststelde in 

zijn arresten van 5 juli 2016 (telkens r.o. 3.2) kan het beslissingskader niet anders dan globaal 

zijn, en dienen altijd de concrete omstandigheden van het geval te worden meegewogen. 

 

134. In de Uber-uitspraak speelde mee dat de dienst UberPOP „gericht‟ was op het koppelen van 

chauffeurs zonder vergunning aan passagiers. Uber International B.V. en Uber B.V. speelden 

hierin “een wezenlijke rol” en leverden “een substantiële materiële en intellectuele bijdrage” 

door (1) te bepalen of de chauffeurs voldoen aan de eisen, (2) UberPOP-chauffeurs toegang 

te verlenen tot de Uber-app en een iPhone; (3) advies over de gebieden waarin het advies 

moest worden aangeboden; (4) de tariefstelling en voorwaarden te bepalen; (5) een percen-

tage te ontvangen van de ritprijs (hoe meer ritten, des te meer betalingen). Hieruit bleek dat 

de activiteiten mede gericht waren op het feitelijk vervoeren. 

 

Toetsing medeplegen CZ-entiteiten 

135. In het onderhavige geval zijn er reeds op basis van publiek beschikbare documenten de vol-

gende aanwijzingen voor een „wezenlijke rol‟ en een „substantiële materiële en intellectuele 

bijdrage‟ van de CZ-entiteiten: (1) het initiatief lijkt te zijn ontwikkeld door CZ-entiteiten (het 

zoeken en vinden van een magistrale leverancier); (2) het plan past naadloos binnen de doel-

omschrijving van Pharmagister, dat gericht is op bevordering van magistrale bereiding en 

technieken daarvoor; (3) het concrete plan voor de magistrale bereiding lijkt te zijn ontwikkeld 

door de vier CZ-entiteiten en het AMC; (4) Pharmagister wordt geciteerd als degene die in-

koop van de grondstoffen heeft geregeld, die door de AMC Ziekenhuisapotheek worden ge-

bruikt; (5) CZ heeft kennelijk met het AMC een tarief afgesproken per bereiding; (6) CZ heeft 

een commercieel belang: elke magistrale bereiding levert volgens eigen zeggen een bespa-

ring op ten opzichte van het geregistreerde alternatief.  

 

136. Naar de mening van Leadiant moeten Pharmagister, CbusineZ en CZ daarom worden aan-

gemerkt als medeplegers, als bedoeld in artikel 5:1 lid 1 Awb en hebben zij aldus artikel 18 lid 

1, artikel 40 lid 1 en lid 2 en artikel 66 lid 1 Gnw overtreden. 

 

                                                        
37 Arresten HR 2 december 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3474), 24 maart 2015 (ECLI:NL:HR:2015:716) en 5 juli 2016 

(ECLI:NL:HR:2016:1315, ECLI:NL:HR:2016:1316, ECLI:NL:HR:2016:1320 en ECLI:NL:HR:2016:1322). 
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Toetsing medeplegen VGZ 

137. Op basis van de publiek beschikbare documenten en de vertrouwelijke informatie die bij dit 

handhavingsverzoek wordt overgelegd, zijn er eveneens aanwijzingen voor een „wezenlijke 

rol‟ en een „substantiële materiële en intellectuele bijdrage‟ van VGZ: (1) VGZ heeft exclusivi-

teit bedongen bij Euro-Chemicals, op grond waarvan het Euro-Chemicals niet is toegestaan 

om de grondstof ook aan andere apotheken te leveren; (2) VGZ heeft kennelijk met het AMC 

een tarief afgesproken per bereiding; (3) VGZ heeft een commercieel belang: elke magistrale 

bereiding levert volgens eigen zeggen een besparing op ten opzichte van het geregistreerde 

alternatief.  

 

138. Naar de mening van Leadiant moet VGZ daarom eveneens worden aangemerkt als medeple-

ger als bedoeld in artikel 5:1 lid 1 Awb, en heeft zij aldus (in elk geval) artikel 18 lid 1, artikel 

40 lid 1 en lid 2 en artikel 66 lid 1 Gnw overtreden. 

 

Toerekening overtreding art. 38b Gw 

Euro-Chemicals als pleger c.q. medepleger 

139. Naar de mening van Leadiant is op grond van het voorgaande eveneens voldoende aanne-

melijk dat Euro-Chemicals kwalificeert als pleger en overtreedt zij artikel 38b Gnw. De CDCA-

grondstof wordt via Euro-Chemicals geleverd. Zolang Euro-Chemicals niet over een kwali-

teitssysteem en de benodigde documentatie in verband met de import en levering van de API 

beschikt, wordt niet aan artikel 38b Gnw voldaan. De hiervoor in punt 113 e.v. beschreven 

grondfeiten ten aanzien van de overtreding van artikel 38b Gw zijn derhalve toe te rekenen 

aan Euro-Chemicals. 

 

CZ-entiteiten en VGZ als medepleger 

140. Zoals uit het voorgaande blijkt, stelt het AMC dat Pharmagister onder meer de inkoop van de 

grondstoffen heeft geregeld. Verder heeft VGZ exclusiviteitsafspraken met Euro-Chemicals 

gemaakt. Naar de mening van Leadiant moeten Pharmagister, CbusineZ, CZ en VGZ daarom 

worden aangemerkt als medeplegers, als bedoeld in artikel 5:1 lid 1 Awb en hebben zij aldus 

artikel 38b Gnw overtreden. 

 

Toerekening - Overtreding artikel 84 lid 1 en artikel 85 Gnw 

141. Indien de Inspectie inderdaad vaststelt dat sprake is van een overtreding van artikel 84 lid 1 

en artikel 85 Gnw, is deze gepleegd door het AMC en mogelijk ook door de CZ-entiteiten en 

VGZ als medepleger. Kenmerkende tekstonderdelen uit het persbericht van het AMC komen 

immers nagenoeg woordelijk overeen met de communicatie van CZ aan Leadiant. Verder 

roepen CZ en VGZ CTX-patiënten op om het preparaat van het AMC te gaan gebruiken. 
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Conclusie handhavingsverzoek 

142. Leadiant is van mening dat de hiervoor beschreven handelingen van het AMC, Pharmagister, 

CbusineZ, CZ, VGZ en Euro-Chemicals wordt verweten, kwalificeren als overtredingen van 

artikel 18 lid 1, artikel 38b lid 1 en lid 2, artikel 40 lid 1 en lid 2, artikel 66 lid 1, artikel 84 lid 1 

en artikel 85 Gnw. Er is geen (concreet) uitzicht op legalisatie. De constructie die door de CZ-

entiteiten samen met het AMC en VGZ is opgezet, heeft als kennelijk doel om deze bepa-

lingen te ontduiken.  

 

143. Om louter financiële redenen worden de normen inzake goede zorg en rationele farmacothe-

rapie opzijgezet en worden patiënten actief geswitcht van een geregistreerd geneesmiddel 

naar een ongeregistreerd preparaat waarvan de ontwerpkwaliteit en samenstelling niet vol-

doet. Het risico op onverenigbaarheid met de Europese en Nederlandse regelgeving is daarbij 

bewust genomen.
38

 Dit alles is verwijtbaar.  

 

144. Leadiant heeft - voor zover mogelijk, gelet op haar positie als buitenstaander - in het voor-

gaande gemotiveerd en gedocumenteerd aannemelijk gemaakt dat gestelde overtredingen 

van de Gnw gepleegd zijn, welke partijen daarbij betrokken zijn, alsmede dat er reële risico‟s 

zijn op schade aan de volksgezondheid, welke schade voorkomen moet worden. Gelet op 

vaste bestuursrechtspraak is een toezichthouder zoals de Inspectie dan verplicht nader on-

derzoek te doen en de overtredingen en risico‟s vast te stellen.
39

  

 

145. Leadiant kan de grondstof niet bij Euro-Chemicals bestellen (die weg is door VGZ afgesloten) 

en zij beschikt evenmin over monsters van het preparaat van het AMC (daarvoor is immers in 

beginsel een recept van een arts voor een patiënt vereist). Uw Inspectie is bevoegd om zaken 

te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen (art. 5:18 

Awb). Onder verwijzing naar artikel 5:18 lid 3 Awb verzoekt Leadiant (als belanghebbende) 

uw Inspectie om een tweede monster te nemen van zowel de grondstof die door het AMC 

wordt gebruikt als van het preparaat, in voldoende hoeveelheden (ten minste 30 capsules), 

zodat Leadiant deze kan laten testen op de variabelen die specifiek voor CDCA relevant zijn, 

zoals polymorfisme, zuiverheid, deeltjesgrootte, TSE/BSE en stabiliteit.  

 

146. Het voorzorgsbeginsel verplicht de bevoegde autoriteiten om in verband met geneesmiddelen 

en werkzame stoffen passende maatregelen te nemen om een aantal potentiële gevaren voor 

de volksgezondheid te voorkomen.
40

 Op grond van artikel 115 Gnw heeft uw Inspectie de be-

voegdheid om passende maatregelen te nemen. 

 

147. Leadiant verzoekt u om, binnen de redelijke termijn van artikel 4:13 lid 1 Awb, in verband met 

de hiervoor beschreven gedragingen handhavend op te treden en ter voorkoming van schade 

aan de volksgezondheid de volgende maatregelen op te leggen: 

                                                        
38 Interview lid RvB AMC (Bijlage 13): “Als je zo‟n vraag stelt [aan een juridische afdeling] dan krijg je vooral terug 

dat je heel voorzichtig moet zijn en dat je het eigenlijk niet moet doen”. 
39 Zie bijv. CBb 20 augustus 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BN4700, AB 2010/242 (vliegtarieven Paramaribo). 
40 Zie bijv. HvJ EU 10 april 2014, zaak C-269/13 P, ECLI:EU:C:2014:255, JGR 2014/32 (Acino).  
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A. Primair: 

(a) een bevel ex artikel 115 lid 1 onder a Gnw aan (de apotheken van) het AMC, 

Pharmagister, CbusineZ, CZ en VGZ om de bereiding, aflevering, handel en terhand-

stelling van het ongeregistreerde preparaat met CDCA met onmiddellijke ingang te 

(laten) beëindigen; 

(b) een bevel ex artikel 115 lid 1 onder a Gnw aan Euro-Chemicals om de bereiding, af-

levering, handel, invoer en uitvoer van de grondstof “CHENODEOXYCHOLZUUR” 

met onmiddellijke ingang te (laten) beëindigen; 

(c) een bevel ex artikel 115 lid 1 onder b Gnw aan Euro-Chemicals om de grondstof 

“CHENODEOXYCHOLZUUR” met onmiddellijke ingang uit de handel te (laten) ne-

men. 

B. Subsidiair: een bestuurlijke boete aan (de apotheken van) het AMC, Pharmagister, Cbu-

sineZ, CZ en VGZ. 

 

148. In verband met het subsidiaire verzoek onder (B) merkt Leadiant op dat het opleggen van een 

bestuurlijke boete, naast een bevel ex artikel 115 Gnw, het enige wettelijke middel is om op 

grond van de Gnw handhavend op te treden in verband met de hiervoor beschreven gedra-

gingen. Dit is eveneens het enige andere middel om de bezwaren van Leadiant te adresse-

ren. Ziet Leadiant het juist, dan betreft het gedragingen die op grond van de Beleidsregels be-

stuurlijke boete Minister VWS 2017 direct beboetbaar zijn.  

 

149. Indien zou blijken dat, naast het AMC, de CZ-entiteiten, VGZ en Euro-Chemicals, meer of an-

dere met hen gelieerde rechtspersonen als medepleger bij de hiervoor beschreven overtre-

dingen zijn betrokken, verzoekt Leadiant u om de maatregelen ook op te leggen aan die geli-

eerde rechtspersonen.  

 

150. Leadiant wil zich blijven inspannen voor een toereikende oplossing, zodat patiënten en hun 

behandelaren (weer) toegang kunnen krijgen tot het geregistreerde geneesmiddel CDCA 

Leadiant. Om partijen weer aan de tafel te krijgen, verzoekt Leadiant u om, bij wijze van sti-

muleringsmaatregel, het AMC, CZ en VGZ op te roepen om samen met het CTX-

expertisecentrum CWZ Nijmegen, de andere Nederlandse zorgverzekeraars en met Leadiant 

in onderhandeling te treden over de inkoopprijs van CDCA Leadiant en het indienen van een 

add-on aanvraag, zodat patiënten en hun behandelaren zo spoedig mogelijk (weer) toegang 

kunnen krijgen tot CDCA Leadiant en de behandeling met het geregistreerde geneesmiddel 

kan worden hervat/gecontinueerd. Leadiant wil benadrukken dat zij bereid is om te onderhan-

delen over de prijs/kosten van de behandeling met haar geneesmiddel alsook over het afslui-

ten van een weesgeneesmiddelenarrangement. In het kader van een dergelijk arrangement 

kunnen afspraken worden gemaakt over de dataverzameling via het patiëntenregister van 

CWZ Nijmegen en data-evaluatie. Dat dient uiteindelijk ook de belangen van de CTX-

patiënten in andere Europese landen.  

 

Leadiant vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag ontvangen wij voor 

Leadiant als aanvrager een integraal afschrift van het besluit op dit handhavingsverzoek (vgl. art. 3:41 
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lid 1 Awb), zowel per post als per email
. 

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande of naar aanleiding van de bijlagen nog vragen of opmer
kingen hebben, dan vernemen wij dit graag van u. 

Met \mendelijke groet, 
Me'oe/namens , 

37 I 37 
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Van: @leadiantbiosciences.com>
Verzonden: donderdag 29 maart 2018 15:14

Aan: Buiten reikwijdte verzoek

CC:

Onderwerp: Fwd: RE: NL Patient Access CDCA add on

Zwarte delen onleesbaar gemaakt

_____________________________

door indiener hand havingsverzoek

From: ) < vgz.nl>
Sent: T November21, 2017 1:04:02 PM
To:ç’
Cc:
Subject: RE: NL Patient Access CDCA add on

Dear_____

Last week we spoke with the Zorginstuut (Netherlands reimbursement agency) en the prescribing physisican
about this urgent situation. We have explained that we, based on legislation, cannot langer reimburse CDCA

from January 1st 2018. The Zorginstituut en Dutch ministery of Healthcare confirm that there is no reimbursement
status. lnclusion of CDCA in the basic benefit package is not expected on the short term as Leadiant has not yet
provided a complete dossier, as It lacks, among other things, evidence of the cost-effectiveness. As my colleague

also has responded to last week, the Zorginstituut and we see an application for
reimbursement by an add-on in the hospital as an unfeasible and impossible option.

Toghether with the Canisius Wilhelmina Hospital and other hospitals, physisians en pharmacist we explore other
possible options for our insured. One of these options is the discussion with you about the pricing of CDCA. There is
a lot of urgency for us here; when we don’t agree on a price we have to inform the patients that there will be no
reimbursement.

Kind regards,

Van: [rnailto: @leadiantbiosciences.com]
Verzonden: maandag 20november2017 22:02
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: NL Patient Access CDCA add on

Dear
1 am sorry for the late reply, but we are travelling internationally and with very limited access
to our emails. t asked to reply myself, hope you do not mmd.

FYI, we are waiting feedback regarding the meeting that took place last week between CW
Hospital, the ZIN and VGZ. So far we were not contacted on the matter. Also, we have
engaged our Legal advisors on the matters we discussed and that further relate to the current
situation and the challenges ahead.
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We would like to have another round of conversations with you when we gather more
information regarding the ongoing add-on code request, since we all seenied to agree the last
time we met, It was the best way forward for all parties and to my recall you were following
up with your colleagues on the topic. Any news?

Additionally, we would also prefer to discuss further engagement after a round of discussion
with our legal advisors regarding potential future discussions and its implications.

1 am available for a cali tomorrow, but given the above explanation, 1 am sure you
understand we are not yet in a position to further discuss price.

Best regards,

On 20Nov2017, at 16:22, @vgz.nl> wrote:

Beste
Kun jij onderstaande afspraak bevestigen?
Met vriendelijke groet,

Oorspronkelijk bericht
Onderwerp: RE: NL Patient Access CDCA add on
Van: “

)“
Aan:

_______

, )“
Cc: Ah1.

Beste

_______

Jammer dat de afspraak niet vandaag kon doorgaan maar we maken hier graag tijd voor dinsdag as.
Wij zouden vanaf 13:30 uur tot uiterlijk 15 uur kunnen. Schikt dat?

Gr

Van: [maïltc ml
Verzonden: donderdag 16november2017 11:03
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: NL Patient Access CDCA add on

Beste

Dank voor de uitnodiging, in verband met de agenda van en• is vandaag helaas
niet mogelijk en is de eerste mogelijkheid komende dinsdag (21 november). Hopelijk biedt
dit mogelijkheden voor jullie, we horen het graag.

Met vriendelijke groet,

2
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Van: ) < (vqz.nI>
Verzonden: donderdag 16november2017 07:53
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: NL Patient Access CDCA add on

Beste

Dank voor het toesturen van dit document.
Wij zouden het initiatief nemen om een conference cali te organiseren met als doel over de prijs van
jullie geneesmiddel te praten. Zijn jullie vandaag in de gelegenheid om dit gesprek te voeren. Wij
zouden vandaag om 16 uur kunnen inbellen? Graag je reactie zodat we de inbelgegevens kunnen
regelen. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Van: [mailtc
Verzonden: donderdag 9november2017 17:40
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: NL Patient Access CDCA add on

Beste en

In opvolging van ons gesprek vandaag over de vergoeding van CDCA Leadiant stuur ik jullie
hierbij ter kennisgeving een mailwisseling van 2 maanden geleden mbt een Add-on
aanvraag vanuit het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Naar mijn informatie is dit
Add-on formulier door het ziekenhuis ondertekend en gedeeld met de afdeling Inkoop van
het VGZ voor ondertekening en inzending naar de NZa. Aangezien dit een mogelijke
oplossing is voor de vergoeding van CDCA binnen de zeer zeldzame aandoening CTX zijn wij
benieuwd naar de status van deze aanvraag en zouden wij dit graag nader bespreken.

Voor verdere duiding ben ik uiteraard beschikbaar.
Met vriendelijke groet,

3
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Van:
Verzonden: donderdag 7 september 2017 20:37
Aan:

Onderwerp: Re: NL Patient Access CDCA add on

Beste

Zoals vanmorgen besproken stuur ik je hierbij het ingevulde formulier voor de Add-on
aanvraag van Chenodeoxycholic acid voor de behandeling van CTX toe met bijlagen. Laat
het me weten als je vragen hebt of meer informatie behoeft.

Met vriendelijke groet,

Disclaimer Coöperatie VGZ UA

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende,
verboden. Coöperatie VGZ UA staat niet in voor de juiste en
volledige overbrenging van de inhoud van een gezonden e-mail,
noch voor de ontvangst daarvan.

4
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Buiten reikwijdte verzoek

Overal 1O.2.e

Sent: Wednesday, March 28, 2018 4:37:00 PM

Cc:W

@leadiantbiosciences.com>
woensdag 28 maart 2018 19:59

Subject: RE: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences

Geachte heer

Wij nemen de vrijheid u in het Nederlands te antwoorden omdat wij uit uw e-mail van 26 maart jI. afleiden dat u onze
reactie begrijpt en omdat wij er de voorkeur aan geven onze correspondentie te voeren in onze landstaal.

Laten wij voorop stellen dat wij voorshands geen reden hebben te twijfelen aan de rechtmatigheid van de opzet die
gekozen is om te borgen dat patiënten het geneesmiddel krijgen dat zij nodig hebben en voorshands zijn wij van
mening niet de eerst aangewezen partij te zijn die daarover uitleg dient te geven. Wij willen dat ook nog niet doen
omdat geenszins denkbeeldig is dat onze uiteenzetting een juridisch debat uitlokt dat wellicht niet nodig is en waarvan
nog maar de vraag is of wij in die discussie partij zijn.

Onze beslissing de coulancevergoeding te beëindigen is mede ingegeven door onze verwachting van de uitkomst van
het verzoek van uw onderneming haar geneesmiddel op te nemen in de Regeling zorgverzekering. Wij zijn er
geenszins van overtuigd dat de prjsstelling aanvaardbaar zal zijn. Daar komt bij dat wij niet de indruk hebben dat uw
onderneming handelt met de voortvarendheid die past bij de positie van een leverancier die zich bewust is van het
belang dat haar product beschikbaar dient te zijn voor patiënten die op deze medicatie zijn aangewezen.
Uw onderneming mag bovendien niet uit het oog verliezen dat voorafgaand aan de verlening van de vergunning voor
het in de handel brengen die uw onderneming heeft verkregen, de medicatie magistraal werd bereid tegen een
substantieel lagere kosten dan die, die uw onderneming in rekening meent te mogen brengen. Ofschoon wij er begrip
voor hebben dat uw onderneming haar investeringen wil terugverdienen, menen wij dat degene die een exclusieve
positie heeft — zoals uw onderneming die voor haar geneesmiddel een bijzondere status heeft verkregen — ook een
bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor de beschikbaarheid van het middel. Het verschil tussen de kosten van
magistrale bereiding en het aanbod dat uw onderneming heeft gedaan, is eenvoudigweg te groot om aanvaardbaar te
zijn.

Wij hebben een voorkeur voor constructieve oplossingen en hebben om die reden de prijsstelling nog niet aan de
orde gesteld bij mededingingsautoriteiten, ook omdat wij ons realiseren daarmee de discussie op andere wijze de
juridische lading te geven die wij nog willen voorkomen en omdat wij niet degene zijn die een klacht indienen zolang
de kosten van het geneesmiddel niet voor onze rekening komen.

Ongetwijfeld bent u bekend met de kosten van magistrale bereiding en ongetwijfeld kan uw onderneming een
opstelling geven van de kosten die zij moet maken en van de wijze waarop zij haar investeringen wil terugverdienen.

Omdat 1 april aanstaande is, zullen wij niet op onze schreden terugkeren vanwege het belang dat onze verzekerden
hebben bij beschikbaarheid van hun medicatie. Niettemin zijn wij bereid met u verder van gedachten te wisselen over
het aanbod dat gedaan is op voorwaarde dat u bereid bent de prijsstelling aanzienlijk aan te passen in het licht van de

Van:
Verzonden:
Aan: Buiten reikwijdte verzoek
CC:
Onderwerp: Fwd: RE: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences

From:

Zwarte delen onleesbaar gemaakt
door indiener handhavingsverzoek
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kosten van magistrale bereiding en op voorwaarde dat u uw aangepaste aanbod onderbouwt en daarbij de
transparantie betracht die van een onderneming met een exclusieve positie mag worden gevraagd.

Met vriendelijke groeten,

manager farmacie & GGZ
cz

tel : (076)
mob: (06)
website: www.cz.nl

Denk aan het meu voordat u deze e-mail print.

Van: [mailto: @leadiantbiosciences.coml
Verzonden: maandag 26 maart 2018 12:21
Aan:
CC: @cz.nl>
Onderwerp: RE: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences

Dear

Thank you for the information you provided.

You acknowledged Leadiant’s offer and it still stands It issjrpring that czdoes not wii to reond to our offer at
all, and instead intends to switch to AMC as a compounding supplier on considerations of costs.

It is not dear how CZ could argue that the strict conditions of Directive 2001/83, the Articles 18 and 40 Gnw and
Article 2 Wkkgz for legitimate compounding and onwardsdelivery and the provision of”good care” can befulfilled,
given that there is an authorized product available on the market; the majority of patients are not treated in or by
the AMC; a recently published IGJ inspection report regarding the AMC pharmacy suggests that it does not comply
with GMP-Zrequirements; and the compounding isstimulated for finandal reasnswhile Leadiant’s offer to (2 to
provide a substantial discount is still on the table.

We would be grateful if you could explain on what basis your intention could be considered legitimate.

Given the above, it seems preferable to discuss rather than proceed with the stated intention of switching suppliers.
We would therefore ask to confirm, by Wednesday 28th March COB, whether you are willing to discuss our offer and
negotiate a solution for the interim period until a final decision on GVS reimbursement has been taken, and if not,
on what basis you would consider that the conditions of Directive 2001/83, the Articles 18 and 40 Gnw and Article 2
Wkkgz could be fulfilled.

Thank you in advance and best regards,

Leadiant
Biosciences

2



Doc. 8

Amberley House, Peascod Street
Windsor. Berkshire
SL4 1DN — United Kingdom

Main +44(0)1753751 010
Fax +44 (0)1753 860 328

From: ‘[mailto: cz.nlj
Sent: 21 March 2018 21:42
To: leadiantbiosciences.com>
Cc: (cz.nl>
Subject: FW: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences
Importance: High

Geachte heer

Zoals u weet vervalt per 1 april 2018 de vergoeding voor het door Leadiant geregistreerde geneesmiddel
chenodeoxycholic acid (CDCA) voor de Nederlandse patiënten omdat de coulanceregeling die zorgverzekeraars
hanteren omdat het geneesmiddel niet onder de basisverzekering valt, dan ten einde loopt. Het is maar de vraag of
Zorginstituut Nederland zal adviseren om dit geneesmiddel tot het verzekerde pakket tot te laten vanwege de
ongunstige kosteneffectiviteit. De prijs van het geneesmiddel is dusdanig hoog dat patiënten de prijs van dit
geneesmiddel niet zelf kunnen bekostigen, waardoor er voor deze patiënten een noodsituatie dreigt te ontstaan.
Gezien de ernst van hun aandoening zijn zij dan aangewezen op een adequaat alternatief als CDCA niet langer
coulancehalve vergoed wordt en evenmin onder de basisverzekering gaat vallen.

Wij schrijven u omdat wij u willen informeren over het feit dat wij een dergelijk adequaat en maatschappelijk en
economisch verantwoord alternatief gevonden hebben in de magistrale bereiding van CDCA die de
bereidingsapotheek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) beschikbaar gaat hebben. Wij zijn voornemens
deze magistrale bereiding vanaf april te vergoeden om zo voor onze verzekerden die op CDCA zijn aangewezen te
kunnen voorzien van een voor hen adequaat geneesmiddel. Wij menen vastgesteld te hebben dat het AMC daarbij
aan de relevante wettelijke voorschriften voldoet om dit geneesmiddel magistraal te kunnen en mogen bereiden.

Op 29januari 2018 heeft u ons een vertrouwelijk voorstel gedaan met betrekking tot de te hanteren nieuwe
prijsstelling van CDCA. Wij hadden daar nog niet op gereageerd omdat wij de mogelijkheid van magistrale
beschikbaarheid onderzochten. Nu deze mogelijkheid gerealiseerd is, menen wij dat daarmee het belang van de
patiënten het beste gediend is, zeker uit oogpunt van kosteneffectiviteit. Dit betekent dat wij om deze reden geen
gebruik zullen maken van het aanbod dat u ons gedaan heeft omdat uw aanbod helaas niet een vergelijkbare
kosteneffectiviteit biedt.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

manager farmacie & GGZ
CZ

tel : (076)
website: www.cz.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.

Van: [mailto: leadiantbiosciences.com]
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 14:36
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Aan: fpa.CZ.inkoop.farmacie <CZ.inkoop.farmaciecz. nI>: fpa. preferentiebeleid <preferentiebeleidcz. fl1>
CC: tcz.nl>
Onderwerp: FW: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences
Urgentie: Hoog

To whom it may concern

Dear Sirs,

1 have received an reply (attached) to the below email nt to J (ced).

Unfortunately 1 do not speak Dutch, so 1 chose to forward this email to both email address listed on his email. 1 am
confident you will forward this communication below to the appropriate person, currently replacing
during his absence.

1 would kindly ask you to confirm reception of this email and ensure that it has been passed along to the right
person at your organisation.

Kind regards,

Leadiant
Bosciences

Amberley House. Peascod Street
Windsor, Berkshire
SL4 1 DN — United Kingdom

Main +44 (0) 1753 751 010
Fax +44 (0)1753 860 328

From:
Sent: 21 March 2018 13:28
To: cz.nl>
Subject: RE: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences

Dear

On 22 December 2017, we informed CZ of the marketing authorization of our orphan medicinal product
Chenodeoxycholic acid Leadiant(CDCA Leadiant, see below) and of our request to discuss temporary reimbursemeni
for CTX, pending our preparation of the reimbursement request.

We are pleased to inform you that CDCA Leadiant has been included in the Farmaceutisch Kompas and has received
a prescription code (see Annex 1). Furthermore, we have now submitted our GVS application to ZIN. Therefore, the
transition period is now more clearly in view— and our offer of 22 December 2018 to discuss the price of CDCA
Leadiant still stands.

We had some email exchanges with you in January 2018, and following your signature of the NDA, we submitted an
offer to you on 29 th January 2018. We are still awaiting a response from you regarding that offer.

In the meantime, we were pleased to learn that multiple patients in the Netherlands have engaged directly with
their insurance company, and are currently receiving ad hoc reimbursement from their insurance company. By
contrast, we were concerned to learn that multiple insurance companies have been discussing a co-ordinated

4
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decision to terminate their ad hoc reimbursement of CDCA by 31s March 2018, and that they intend to provide their
patients with an “alternative sol ution”.

Given that CZ accepted to receive an offer from us, we are confident that this news does not relate to CZ. However,
we would be grateful if you could confirm this by return email — and in that case, we look forward to meeting with
you in the coming days.

For completeness’ sakewe note that if, by contra, Zwere indeed to consider an”alternative solution”, we would
be keen (as the OTXpatients mu be) to learn what that”alternative solution” might be, given that CIXA Leadiant is
the only medicinal product authorised and registered in the Netherlands for the treatment of CTX patients, and
given the prohibition on industrial/ prospective pharmacy compounding. 1f CZ would indeed be considering such an
“alternativesolution”, we would ask you to confirm, by2’ March 2018 0DB, what that alternative solution would
be; whether you will be organising a tender or competitive process to choose between CDCA Leadiant and that
alternative solution; what the criteria for that process would be; and whether you will in the meantime continue to
reimburse CTX patients who are currently using CDCA Leadiant and being reimbursed by CZ.

We look forward to hearing from you, and obviously we are hopeful that we can conclude an agreement.

Yours sincerely,

Leadiant
BIO5CenCe5

zzz
Amberley House Peascod Street
WÏndsor, Berkshire
SL4 1 DN — United Kingdom

Main +44 (0) 1753 751 010
Fax +44 (0)1753 860 328

From: cz.nl]
Sent: 30 January 2018 15:56
To: @leadiantbiosciences.com>
Subject: RE: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences

Dear Mr

Thank you for the terms and conditions. 1 understand the conditions under which this has been circulated.

1 will go through It in detail and will come back to you with a proposal for possible next steps.

With Kind Regards,

Inkoper Farmacie
cz
tel secretariaat: (076) 524 33 75
telefoon: 013-
mobiel: 06
e-mail: cz.nl
www.cz.nl
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Denk aan het milieu voordat u deze e-maH print.

Van: [mailto: leadiantbiosciencescom]
Verzonden: maandag 29 januari 2018 11:13
Aan: @cz.nI>
Onderwerp: RE: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences
Urgentie: Hoog

Dear Mr

Apologies once again for the slight delay in sending the proposal. Attached you will find our proposed terms and
conditions, please take into account this is currently written as working document and does not, at this stage
represents a contract between CZ and Leadiant GmbHI Biosciences.

Our intention is to inform you of our proposed terms and what we are, in broad terms, willing to confidentially
negotiate directly with CZ regarding a prospective decentralized agreement.

Looking forward to hear from you.

Best regards,

Leadiant
Biosciences

Amberley House, Peascod Street
\Nindsor, Berkshire
SL4 1DN — United Kingdom

Main +44(0)1753751 010
Fax +44 (0)1753 860 328

From: [mailto: cz.nI]
Sent: 23 January 2018 19:10
To: leadiantbiosciences.com>
Subject: RE: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences

Dear Mr.

No problem, thank you for the update.

Regards,

Inkoper Farmacie
Cz
tel secretariaat: (076) 524 33 75
telefoon: 013-

S
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mobiel: 06
e-mail: cz.nl
www.cz. ni

Denk aan het milieu voordat u deze email print.

Van: [mailto: cleadiantbiosciences.com}
Verzonden: dinsdag 23januari 2018 17:16
Aan: cz.nl>
Onderwerp: RE: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences

Dear Mr

Just a quick note to inform you 1 am waiting feedback from our lawyer in the Netherlands regarding our proposed
terms for CDCA Leadiant.

Unfortunately, the final text has not yet been received; 1 will forward it to you as soon as t is available.

Thank you for understanding.

Best regards,

Leadia’nt
Biosciences

Amberley House, Peascod Street
Windsor, Berkshire
SL4 1DN — United Kingdom

Main +44 (0) 1753 751 010
Fax +44 (0)1753 860 328

From:
Sent: l7January 2018 16:41
To: cz.nl>
Cc: cz.nl>
Subject: RE: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences

Dear

Thank you for your email and the signed CA; 1 am attaching the counter-signed document, for your records.

1 am currently travelling internationally and kindly ask to send you back the written proposal by, no later than
Tuesday next week— most likely in the afternoon.

7
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On a personal note, 1 am very pleased that CZ agreed to engage in this discussion with us. Although some time as
passed since my original communication, 1 am certain we will jointly find the opportunities to make the best of the
current situation.

Best regards,

Leadiaht
Bosciences

Amberley House, Peascod Street
Windsor, Berkshire
SL4 1 DN — United Kingdom

Main +44 (0) 1753 751 010
Fax +44 (0)1753 850 328

From: — Fmailto: (cz.nI)
Sent: l7January 2018 16:11
To: leadiantbiosciences.com>
Cc: cz.nl>
Subject: RE: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences

Dear

1 received below communication from my colleague Within CZ 1 am responsible for retail
pharmacy, to which all extramural medicines belong. Unfortunately 1 have not been able to respond to you on a
shorter notice.

First of all thank you for your email and for the explanation. You are right that there are some questions with regard
to so 1 believeit’sagood icleato initiatethedialoguebetween Leadiant Biosciencesand CZ

Attached you find the signed confidentiality agreement.

1 will be Looking forward to your proposal, in case of any questions you can reach me on +31 (6)1

With Kind Regards,

Inkoper Farmacie
cz
tel secretariaat: (076) 524 33 75
telefoon: 013
mobiel: 06
e-mail: cz.nI
www.cz.nI

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.

8
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Van: — [mailto: leadiantbiosciences.com]
Verzonden: vrijdag 22 december 2017 12:45
Aan: @cz.nl>
Onderwerp: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences
Urgentie: Hoog

To: @cz.nl

Dear

Following approval and publication by the European Commission of the Orphan Drug Designation and Marketing
Authorisation of Chenodeoxycholic acid Leadiant (CDCA), the company engaged authorities across the EU -inciuding
The Netherlands - to secure filling of pricing and reimbursement dossiers hence ensuring patient access to CDCA.

In The Netherlands a concept dossier was submitted to the ZIN, based on intramural funding of CDCA, in our view
the most adequate route given the complex and highly specialized nature of the indication.
However during a pre-submission meeting we were informed that the recommended route for reimbursement
would be extramural.
This fact obliged the company to reassess its approach to ensure long term access to medication in The Netherlands.

From that moment, and together with some stakeholders we explored alternatives that would allow short term
patient access to treatment. During these contacts Leadiant believed to have expressed willingness to negotiate and
find a reasonable compromise that would allow funding and access to CDCA whilst waiting for a final decision on
price and reimbursement.

Unfortunately we were made aware that we were not successful in our communication and that there is
discontentment about the process and serious worries about the intentions of our company.
Leadiant apologises and takes full responsibility for not having been able to convey our position in a more effective
way, thus causing the current mistrust between the parties.
As Leadiant Biosciences has no presence and experience in the Netherlands, we understand that aligning
expectations and avoiding misunderstandings has been a challenge, that we have not been able to manage
sufficiently. We sincerely endeavour to change this situation in the shortest period of time,

Although we recently asked the help of an independent Dutch consultant to explore the willingness to negotiate a
comprehensive agreement with all payers through either a joint purchasing entity or a representative group from
the insurers, at this time this solution does not seem to be an option.

As a consequence and being the company determined to find a constructive solution we are now approaching all
parties individually focused on access for patients to CDCA, acceptable societal costs but also adequate reward for
the risk-bearing investments that our company has done and are intends to continue to do namely through
significant development projects agreed with the European Medicines Agency.

At this point we would like to commit to the following:

- Leadiant will seek ways to contribute to a process that is more satisfactory for all parties.
- Leadiant will submit a file to ZIN to start the route for extramural (GVS) reimbursement.
- New and significantly more favourable financial terms and condition for acquiring CDCA Leadiant in 2018, a
retrospective correction of 2017 conditions and an ongoing mechanism of price correction based on EU reimbursed
prices benchmarks.

In order to be able to send you our proposed terms and conditions - which are obviously confidential-, we would
kindly ask you to complete and revise the attached Confidentiality Agreement.

We are fully prepared to send you our proposal before the end of 2017 the moment the we receive the signed
Confidentiality Agreement.

9
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Please rest assured of our commitment and openness in finding solutions that secure the continuing treatment and
well being of Dutch patients.

Best regards,

Lead iant
Bosciences

Amberley House, Peascod Street
Windsor, Berkshire
SL4 1DN — United Kingdom

Main +44 (0)1753 751 010
Fax +44 (0)1753 860 328

Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde.
Is het e-mailbericht niet aan u gericht? Dan vragen wij u om het bericht terug
te sturen naar de verzender en het origineel en kopieën ervan te verwijderen.
Alleen de geadresseerde mag de informatie gebruiken. Het is niet toegestaan
om de informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te
verstrekken aan derden. CZ spant zich ervoor in dat ujuiste, volledige en
tijdige informatie ontvangt. CZ kan niet in staan voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.

Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde.
Is het e-mailbericht niet aan u gericht? Dan vragen wij u om het bericht terug
te sturen naar de verzender en het origineel en kopieën ervan te verwijderen.
Alleen de geadresseerde mag de informatie gebruiken. Het is niet toegestaan
om de informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te
verstrekken aan derden. CZ spant zich ervoor in dat ujuiste, volledige en
tijdige informatie ontvangt. CZ kan niet in staan voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.
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Van:

________

@leadiantbiosciences.com>
Verzonden: dinsdag 3 april 2018 17:34
Aan:
Onderwerp: RE: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences
Bijlagen: Secrecy one way disclosed inf with company_NL.doc

Dear

Many thanks for your email. We are pleased to learn that VGZ, like Leadiant, is willing to discuss.
1 am again attaching our Non-Disclosure Agreement. 1f you could return a signed copy, we are able to send you a
written proposal to prepare our discussion.

Alternatively, if you feel the proposed NDA does not satisfy VGZ legal requirements, feel free to send your signed
NDA proposal and 1 will be more than happy to follow-up with our Legal representatives and return to you a
counter-signed copy.

With best regards,

Leadiant
Biosciences

Amberley House, Peascod Street
Windsor, Berkshire
SL4 1 DN — United Kingdom

Main +44(0)1753751 010
Fax +44 (0)1753 860 328

From: [mailtc @vgz.nl}
Sent: 29 March 2018 10:02
To: @leadiantbiosciences.com>
Subject: RE: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences

Geachte heer

Dank voor uw mail. Na een lange periode u niet gesproken te hebben toch fijn om weer van u te horen.

In ons gesprek op 9 november 2017 hebben wij voor het laatst met elkaar gesproken. In ons gesprek van 9
november 2017 heb ik u twee opties voorgelegd:

a. De absurde prijs van het geneesmiddel gaat omlaag of
b. U zorgt dat er een vergoedingsstatus komt voor uw product.

Ik heb toen ook duidelijk aangegeven dat als geen van beide op korte termijn tot stand zou komen dat VGZ dan zou
stoppen met de vergoeding van het geneesmiddel. Daar hebben wij onze verzekerden duidelijk over geïnformeerd.

Aanvankelijk was u bereid om over de prijs te praten. We zouden daarvoor een separate afspraak maken, niet lange
dan een week na ons gesprek van 9 november 2017. Toen we die afspraak wilden maken gaf u— om voor ons

onbegrijpelijke redenen - helaas niet thuis. Zie in dat verband ook uw mail van 20 november 2017.
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VGZ heeft daaruit geconcludeerd dat Leadiant niet bereid was om met VGZ een substantieel lagere prijs voor het
product overeen te komen. Mocht dat nu anders zijn dan verneem ik dat graag. Om voortvarend het gesprek met
elkaar te voeren zie ik graag vooraf een prijsvoorstel tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Van: [mailto: (leadiantbiosciences.com]
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 20:21
Aan: vqz.nl>
Onderwerp: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leadiant Biosciences

Dear

On 22December2017, we informed you of the marketing authorization of our orphan medicinal product
Chenodeoxycholic acid Leadiënt(CDCA Leadiant, see below) and of our request to discuss temporary reimbursemeni
for CTX patients, pending our preparation of the reimbursement request.

We are pleased to inform you that CDCA Leadiant has been inciuded in the Farmaceutisch Kompas and has received
a prescription code (see Annex 1). Furthermore, we have now submitted our GVS application to ZIN.Therefore, the
end of the transition period is now more clearly in view— and our offer of 22 December 2018 to discuss the price

of CDCA Leadiant still stands.

We did not hear from you in response to our email of 22 December 2017. In the meantime, we were pleased to
learn that multiple patients in the Netherlands have engaged directly with their insurance company, and are
currently receiving ad hoc reimbursement from their insurance company. By contrast, we were concerned to learn
that multiple insurance companies have been discussing a coordinated decision to terminate their ad hoc
reimbursement of CDCA by 31 st March 2018, and that they intend to providetheir patientswith an”alternative
solution “.

We are keen (as the CrXpatients mu be) to learn what that “alternative solution” might be, given that COCA
Leadiant is the only medicinal product authorised and registered in the Netherlands for the treatment of CTX
patients, and given the prohibition on industrial/prospective pharmacy compounding.

In view of the above, we would be grateful if you would answer the following two questions by 26 March 2018
COB:

1. Given that CDCA Leadia nt has now received its prescription code and a GVS application has been submitted
would you agree to a meeting in the coming days to discuss an agreement with Leadiant regarding the
continuation of ad hoc reimbursement until a final GVS decision has been taken?

2. 1f not, please confirm which “alternative solution” you are considering to offer to your insured CTXpatients;
whether you will be organising a tender or competitive process to choose between CDCA Leadiant and that
alternative solution; what the criteria for that process would be; and whether you will in the meantime
continue to reimburse CTX patients who are currently üsing CDCA Leadiant and being reimbursed by you.

We look forward to hearing from you, and obviously we are hopeful that we can conclude an agreement.

Yours sincerely,

Leadiant
Blosciences

2



Doc. 9

Amberley House, Peascod Street
Windsor, Berkshire
SL4 1DN — United Kingdom

Main +44 (0)1753751 010
Fax +44 (0)1753 860 328

From:
Sent: 22 December 2017 12:04
To: vqz.nI>
Subject: IMPORTANT: Chenodeoxycholzuur Leacliant Biosciences
Importance: High

To: @vgz.nI

Dear

A follow-up to our last conversation.

Following approval and publication by the European Commission of the Orphan Drug Designation and Marketing
Authorisation of Chenodeoxycholic acid Leadiant (CDCA), the company engaged authorities across the EU -including
The Netherlands - to secure filling of pricing and reimbursement dossiers hence ensuring patient access to CDCA.

In The Netherlands a concept dossier was submitted to the ZIN, based on intramural funding of CDCA, in our view
the most adequate route given the complex and highly specialized nature of the indication.
However during a pre-submission meeting we were informed that the recommended route for reimbursement
would be extramural.
This fact obliged the company to reassess its approach to ensure long term access to medication in The Netherlands.

From that moment, and together with some stakeholders we explored alternatives that would allow short term
patient access to treatment. During these contacts Leadiant believed to have expressed willingness to negotiate and
find a reasonable compromise that would allow funding and access to CDCA whilst waiting for a final decision on
price and reimbursement.

Unfortunately we were made aware that we were not successful in our communication and that there is
discorttentment about the process and serious worries about the intentions of our company.
Leadiant apologises and takes full responsibility for not having been able to convey our position in a more effective
way, thus causing the current mistrust between the parties.
As Leadiant Biosciences has no presence and experience in the Netherlancis, we understand that aligning
expectations and avoiding misunderstandings has been a challerige, that we have not been able to manage
sufficiently. We sincerely endeavour to change this situation in the shortest period of time,

Although we recently asked the help of an independent Dutch consultant to explore the willingness to negotiate a
comprehensive agreement with all payers through either a joint purchasing entity or a representative group from
the insurers, at this time this solution does not seem to be an option.

As a consequence and being the company determined to find a constructive solution we are now approaching all
parties individually focused on access for patients to CDCA, acceptable societal costs but also adequate reward for
the risk-bearing investments that our company has done and are intends to continue to do namely through
significant development projects agreed with the European Medicines Agency.

At this point we would like to commit to the following:

- Leadiant will seek ways to contribute to a process that is more satisfactory for all parties.
3
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- Leadiant will submit a file to ZIN to start the route for extramural (GVS) reimbursement.
- New and significantly more favourable financial terms and condition for acquiring CDCA Leadiant in 2018, a
retrospective correction of 2017 conditions and an ongoing mechanism of price correction based on EU reimbursed
prices benchmarks.

In order to be able to send you our proposed terms and conditions - which are obviously confidential-, we would
kindly ask you to complete and revise the attached Confidentiality Agreement.

We are fully prepared to send you our proposal before the end of 2017 the moment the we receive the signed
Confidentiality Agreement.

Please rest assured of our commitment and openness in finding solutions that secure the continuing treatment and
well beirig of Dutch patients.

Best regards,

Leadiant
Blosciences

Amberley House, Peascod Street
Windsor, Berkshire
SL4 1DN — United Kingdom

Main +44(0)1753751 010
Fax +44 (0)1753 860 328
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CH ENG DEOXYCHOLZUUR

HPK-code 2728516

HPK CHENODEOXYCHOLZUUR

PRK-code 148733

PRK CHENODEOXYCHOLZUUR Ifarticle/voorschriifrroducten/148733.htmll

GPK-code 173045

GPK CHENODEOXYCHOLZUUR

ATC AO5AAO1

Memocode CHENG

Productgroep code GRON DSTOFFEN EN H ULPSTOFFEN

H PK-toedieningsweg(en) NIET VAN TOEPASSING

HPK-eenheid GRAM

Reden niet clusteren GH = GRONDSTOF EN HALFFABRIKAAT

Informatorium stoffen CHENODEOXYCHOLZUUR [krtice/Informatorjum Medicamentorum/Si 549.html]

RZV verstrekkingsstatus Geen verstrekking

RZV bijlage 2 voorwaarde

RZV hulpmiddelen

Product samenstelling

CHENODEOXYCHOLZUUR

* GEEN HULPSTOF AANWEZIG

Artikelen

You cret thiRPEiiQrn IjÇjQJtJ flQlj n .Qfprjr)j?r. (tp;www. novapdtcpmJ. 18
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ZI-nummer 16599675

Artikelnaam CHENODEOXYCHOLZUUR

HIBC code

GTIN 0

Inkoophoeveelheid 500 G

Aantal deelverpakkingen 1 POT

Hoeveelheid per deelverpakking 500

lnkoopprjs € 210585

Verkoopprijs € 2105,850000

BTW-percentage 6 %

GVS clustercode

GVS limiet

WTG code 9 (Niet WMG-tarief toepassen)

Kode wet op de geneesmiddelen (Niet van toepassing)

Aantal ddd’s per verpakking 0,000

Kode inkoopkanaal 0

Fabrikant artikelcodering

Leverancier E URO-CH EMICALS BV [/article/G-Standaard bedriiven/45241 .htmll

You cre thi,R1LtrQma IitjçcUhtJ Qlj ng Eprj.njCh.tj;j ww.novapdf,cQp, 18



Verzonden: vrijdag 20 april 2018 17:32
Aan:
Onderwerp: CDCA

Geachte mevrouw beste -

Naar aanleiding van enkele gesprekken die wij hebben gehad wil ik graag wat informatie met je delen, Deze
informatie is niet vertrouwelijk en mag gedeeld worden, Bijvoorbeeld ook met de Inspectie voor Volksgezondheid
en Jeugd i.o.

Vanuit hebben wij een gezonde belangstelling voor alle ontwikkelingen rondom
bereidingen. En zo heb Ik dus ook een gepaste nieuwsgierigheid naar hoe het AMC er toe Is gekomen om
ChenoDeoxyCholAcid (COCA) capsules te gaan bereiden. Er vallen mij een aantal zaken op.

1 Om te beginnen de grondstof. Er is, voor zover wij hebben kunnen nagaan, enkel PCA in Italië als goed
gedocurnenteercie bron. Maar we weten dat het AMC het daar NIET heeft gekocht (want Chinees). Uiteindelijk blijkt
het spul ook gewoon in de Z-lndex te staan met als leverander Euro Chemicals.€ 2.105,85 voor een pot van 500

• gram. Maar Euro Chemicals is geen goedgekeurde leverancier en het verslag van IGZIIGJ io over Euro Chemlcals laat
ook nogal te wensen over. Dat lijkt dus een voor de hand liggende (want Z-Index), maar geen evidente (want geen
kwaliteitssysteem) bron. Ik ben gaan bellen en heb gesproken met - van Euro Chemicals.

1
Vertrouwelijk bevat informatie als bedoeld in art. 10 lid 1 onder c en art. 10 lid 2 onder g Wob

Van:

1
1
1
1
I

‘4,

Overal 1O.2.e, tenzij
1 anders aangegeven

1
1
1
1

Met hartelilke oroet.1
1
1
1
1
1
1

- :

• 94
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Leveranciersbeoordelingen en auditrapporten

Datum

Juni 2015 (eerste uitgave februari 2005)

Onderwerp

Audits en predicaat betrouwbaar

Soorten leveranciers

Auditrapporten

Grondstoflabels

Overzicht van betrouwbare leveranciers

Inleiding

Leveranciers spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit van farmaceutische grondstoffen,
verpakkingsmaterialen en buikgassen. In artikel 2 van het Besluit Geneesmiddelenwet staat dat ‘deugdelijke
bestanddelen’ worden gebruikt voor de samenstelling van geneesmiddelen die in de apotheek worden
bereid. De leveranciers van deze bestanddelen worden namens de gehele beroepsgroep geauditeerd. Dit
geschiedt uit oogpunt van doelmatigheid sinds 2001 door auditteams van apothekers werkzaam bij het LNA
en in ziekenhuisapotheken en lid van de werkgroep Beoordeling toeleveranciers NVZA. De audit is samen met
de ingangskeuring een middel om informatie over de deugdelijkheid te vergaren.

Sinds 2014 worden ook laboratoria geauditeerd op de kwaliteit van hun diensten. In deze mededeling treft u
informatie aan over de aanpak van audits en rapportage, een overzicht van de leveranciers met het predicaat
‘betrouwbaar’ en specifieke informatie over grondstofleveranciers.

Audits en predicaat betrouwbaar

Leveranciers ontvangen het predicaat ‘betrouwbaar’ als uit toetsing blijkt dat zij een zodanig
kwaliteitssysteem hebben, dat de kwaliteit van de door hen geleverde uitgangsmaterialen afdoende kan
worden onderbouwd. Toetsing vindt plaats door middel van audits. Criteria zijn vastgelegd in toetsljsten. In
september 201 3 zijn de toetsljsten voor de farmaceutische grondstof-, verpakkings- en bulkgassen
leverancier voor het laatst herzien. De toetsljsten, Nederlandstalig of Engelstalig, zijn te raadplegen via
www.knmp.nI lhipJ/www.knrnp.nIIl of via het kennisplein van de NVZA. In beide gevallen is een password nodig
om toegang te krijgen. Audits worden eens per 3jaar uitgevoerd. De frequentie is hiermee overeenkomstig
met GMP inspecties. De heparine vervuiling in 2008 heeft aanleiding gegeven om grondstofleveranciers eens
per 2jaar te auditen. Een controlebezoek wordt tussentijds uitgevoerd indien de bevindingen tijdens de audit
daar aanleiding toe geven. Het LNA adviseert waar mogelijk in te kopen bij een ‘betrouwbare’ leverancier.
Leveranciers die niet als ‘betrouwbaar’ zijn beoordeeld, zijn natuurlijk niet onmiddellijk onbetrouwbaar. Wel
moet er rekening mee worden gehouden dat onafhankelijk toezicht ontbreekt. Dit betekent dat voor
artikelen die niet uit een ‘betrouwbare’ bron afkomstig zijn, een uitgebreidere ingangscontrole vereist is.

Soorten leveranciers

Tot 2014 zijn uitsluitend leveranciers geaudit die bestanddelen leveren die in geneesmiddelen worden
verwerkt of hier onderdeel van uitmaken en waar onafhankelijk toezicht vanuit een wettelijk kader ontbreekt.
Wanneer apotheken werkzaamheden uitbesteden aan een laboratorium, is de apotheek in het kader van het

You cre thiFLrm flQt Jjç (http://www. novapdf,cgmJ,, 1 8
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GMP-hoofdstuk Contract manufacture and analysis verplicht vast te stellen dat een contractiaboratorium
waarmaakt wat de apotheek wil. Uit oogpunt van doelmatigheid worden deze contractlaboratoria ook
centraal geaudit sinds 2014. -

Leveranciers van voedingsbodems, chemicaliën en reagentia, glaswerk en filters worden niet centraal geaudit.
Het vaststellen van de kwaliteit van deze producten is voldoende op basis van het kwaliteitssysteem van de
leverancier, de vooraf vastgestelde specificaties en waar mogelijk een certificaat van de geleverde charge.

Auditrapporten

Instanties die apotheken certificeren vinden dat de apotheken zelf meer informatie in huis moeten hebben
over hun leverancier en dus in het bezit zouden moeten zijn van het auditrapport. De Inspectie voor de
Gezondheidszorg deelt deze mening, en wijst ziekenhuisapotheken hierop in het kader van GMP-z audits. Het
gaat met name om algemene informatie over de leveranciers zelf, hoe het logistieke proces is georganiseerd
en welk inkoop- en keuringsbeleid de leverancier erop nahoudt. Uiteindelijk moet de omvang van een
eventuele inkeuring in de apotheek zelf samenhangen met de bewezen betrouwbaarheid van de leverancier
en de bevindingen geconstateerd op locatie.
Auditrapporten zijn te raadplegen via www.knmp.nl tW://ww..knmp.nhi] of via het kennisplein van de NVZA. In
beide gevallen is een password nodig om toegang te krijgen. Essentieel is dat de apotheek op basis van de
informatie van het auditteam zélf conclusies trekt over zijn toeleverancier, deze schriftelijk vastlegt en zijn
inkoop of keuringsbeleid daarop afstemt.

Grondstoflabels

De meeste farmaceutische grondstoffen worden geleverd onder het label van Bufa, Duchefa of Fagron.
Spruyt hillen is vanouds bekend als verpakkingsleverancier, maar is sinds 2006 exclusief eigenaar van het
Bufalabel voor grondstoffen. Spruyt hillen fungeert alleen als verkooporganisatie van deze grondstoffen. Het
inkopen, inkeuren en uitvullen van de grondstoffen met Bufalabel is uitbesteed aan Fagron Services.
Fagron verkoopt al velejaren grondstoffen met het Fagronlabel. Ook hier is het inkopen, inkeuren en
uitvullen van de grondstoffen uitbesteed aan Fagron Services.
Duchefa gevestigd in Haarlem koopt grondstoffen in, keurt, verpakt en verkoopt deze met Duchefalabel aan
(ziekenhuis)apotheken.
Lab Ofichem gevestigd in Ter Apel biedt grondstoffen aan die zij zelf produceren of modificeren.
De wetgeving vraagt openbaarheid van de naam van de fabrikant. Duchefa vermeldt de naam op het
analysecertificaat. Bij Fagron en Spruyt hillen is deze op verzoek beschikbaar. Meer informatie (zoals GMP
status van de fabrikant of gehalte residu oplosmiddelen) is in overleg ook te verkrijgen bij de eigen
grondstofleverancier.

Overzicht van betrouwbare leveranciers

• Aluglas Uithoorn (verpakkingen);
• Airliquide Eindhoven (bulkgassen);
• Bactimm Nijmegen (laboratoriumdiensten);
• Brocacef Supplies & Services Maarssen (verpakkingen);
• Duchefa Haarlem (grondstoffen met label Duchefa);
• Fagron Capelle aan den IJssel (verkoop grondstoffen met label Fagron);
• Fagron Services Uitgeest (inkopen, keuren en verpakken van grondstoffen onder diverse labels);
• Lab Ofichem Ter Apel (verkoop grondstoffen met label Lab Ofichem);
• Linde Gas Therapeutics Eindhoven (bulkgassen);
• Nederlandse Technische Gasmaatschappij (NTG) Tilburg (buikgassen);
• Pont Packaging Almere (verpakkingen);
• Spruyt hillen lJsselstein (verpakkingen en verkoop grondstoffen met label Bufa);
• Westfalen Medical Deventer (bulkgassen).

Deze informatie is eenmalig op papier verschenen als LNA-mededeling in februari 2005.

You creWthiPEjQm plj?tjQcIjIjtj flQt Jjç (http:/Iwiw. novapd,cçp, 18
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Mutaties na deze datum zijn alleen in de KNMP Kennisbank verwerkt.
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U bent hier: Home> Producten> Diensten LNA> Beoordeling leveranciers

Beoordeling leveranciers

Volgens de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) en de Beroeps Standaard apotheek van het Ziekenhuis

(BAZ) moeten uw leveranciers - van bijvoorbeeld grondstoffen - betrouwbaar zijn. De KNMP en NVZA

beoordelen daarom samen diverse leveranciers waarbij het LNA als centraal aanspreekpunt geldt. De

resultaten van de beoordelingen staan op deze pagina. Zo weet u waar u verantwoord kunt inkopen.

Toetsing
Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) toetst alle leveranciers van uitgangsmaterialen voor

apotheekbereidingen zoals grondstoffen, verpakkingen en bulkgassen. Het LNA toetst ook leveranciers van

diensten, zoals contractiaboratoria.

De leverancier ondergaat na aanmelding bij het LNA een audit. Het LNA toetst niet elk afzonderlijk product,

maar wel het kwaliteitssysteem van de leverancier. Als de audit positief uitpakt, krijgt de leverancier voor 2 of

3 jaar de titel ‘betrouwbaar’. Daarna volgt opnieuw een beoordeling.

Auditrapporten
Onderstaande rapporten zijn beschikbaar na inloggen.

Airliquide (medische bulkgassen)
19 oktober 2016

r Download

Wij gebruiken cookies op deze website, bekijk ons cookIebeijd. sluiten
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Aluglas (verpakkingen)
16september2016

[ Download

Brocacefsupplies & services
(verpakkingen)
8januari2016

L Download

Duchefa Farma BV (grondstoffen)
2mei2017

Fagron (verkoop grondstoffen met
Fagron label)
12 april 2016

[ Download 1
Wij gebruiken cookies op deze website, bekijk ons copklebeieid. sluiten

You cret,t.h.eFIrm pPJtLvh.t.Aii.IiçQ p,c1rfl4,o p.geF.,r!nter (http://www.novapdfcgmJ,.. 18
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Fagron Services (inkopen, keuren
en verpakken van grondstoffen
onder diverse labels)
22 september 2016

Download

Lab Ofichem (grondstoffen)
15november2016

Download

Linde Gas Therapeutics (medische
bulkgassen)
14september2017

Download

Ofipharma (grondstoffen)
15 november2016

Download
WIJ gebruiken cookles op deze webslte, bekijk ons cookiebeieid sluiten
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Pont Packaging B. V.
(verpakkingen)
16maart2017

Download

SOL Nederland (medische
bulkgassen)
5 oktober 2017

r Download

Spruyt-Hillen (verpakkingen en
verkoop grondstoffen met Bufa
label)
11 oktober2ûl7

Download

WIJ gebruiken cookles op deze website, bekijk ons cookiebeleid. sluiten
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LNA - MEDEDELING juli 2017

Organisatie apotheekbereiding
Beoordeel de noodzaak voor een apotheekbereiding op meeiwaarde voor de patiënt
Kies tussen zelf bereiden, een doorgeleverde bereiding of overdracht van het recept
Overeenkomsten voor doorleveren en samenwerken

Inleiding
De farmaceutische industrie voorziet niet in alle
geneesmiddelen. Bepaalde stoffen die effectief zijn
bij een ziekte, zijn niet altijd als geneesmiddel
beschikbaar. Ook zijn veel industriële genees
middelen (tijdelijk) niet of niet meer in de juiste
sterkte of vorm te verkrijgen. In die situaties kan
apotheekbereiding een manier zijn om te voorzien
in de farmacotherapeutische zorgvraag van de
patiënt. Apotheken mogen voor hun eigen patiënten
geneesmiddelen bereiden, maar kunnen ook op
andere manieren in de vraag naar een apotheek-
bereiding voorzien. Deze mededeling zet de ver
schillende mogelijkheden op een rij, waarbij de
achtergronden in enkele bijlagen worden toegelicht.
De consequenties voor niet-bereidende apotheken
worden nader toegelicht in de LNA mededeling:
‘Doorgeleverde bereidingen: inkoop’.

Beoordeling aanvraag
Een apotheekbereiding moet meerwaarde bieden in
de zorg voor de patiënt. De behandelend apotheker
zal de meerwaarde van een apotheekbereiding
daarom moeten beoordelen in het licht van de zorg-
behoefte van de patiënt. Hij zal, samen met de
voorschrijver en misschien ook de patiënt zelf, de
noodzaak van de beschikbaarheid van een genees
middel moeten afwegen tegen het risico dat de
patiënt loopt als hij het middel niet zou krijgen. Soms
kan dan de beschikbaarheid van een middel
belangrijker blijken dan de hoogst haalbare
kwaliteit.
Er zijn verschillende situaties waarin een apotheek-
bereiding kan zijn aangewezen:
• er is geen handelspreparaat beschikbaar;
• er is wel een handelspreparaat, maar niet in de

juiste sterkte;
• er is wel een handelspreparaat, maar niet in de

juiste farmaceutische vorm;
• er is sprake van meerwaarde boven een

handelspreparaat. De meerwaarde van een
apotheekbereiding kan op een aantal terreinen
tot uiting komen en wordt nader toegelicht in
Bijlage 1 Meerwaarde.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een
apotheekbereiding kunnen de LNA-procedures
‘Beoordeling aanvraag voor apotheekbereiding’
(gestandaardiseerd en niet-gestandaardiseerd)
behulpzaam zijn. Op het bij deze procedures
behorende ‘Beoordelingsformulier aanvraag voor
apotheekbereiding’ (gestandaardiseerd en niet
gestandaardiseerd) kunnen de argumenten worden
vastgelegd.

Keuzes
Wanneer het besluit om de patiënt te behandelen
met een apotheekbereiding genomen is, dan staat
de behandelend apotheker voor de keuze om het
preparaat zelf te bereiden of om hiervoor een
collega in te schakelen. Schakelt hij een collega in,
dan kan hij de apotheekbereiding laten maken door
zijn bereidende collega door het recept over te
dragen. In een aantal gevallen kan hij de bereiding
ook betrekken als doorgeleverde bereiding. De
verschillende mogelijkheden zijn schematisch
weergegeven in Bijlage 2 en worden hieronder
besproken.

Bereiden voor eigen patiënten
Apothekers hebben in de Geneesmiddelenwet [1]
de bevoegdheid gekregen om geneesmiddelen te
bereiden. Deze bevoegdheid is beperkt tot het
bereiden op kleine schaal ten behoeve van
terhandstelling in een apotheek. Zolang het aantal
patiënten beperkt blijft, is ook het afbreukrisico
relatief klein. Vandaar dat de wetgever alleen een
uitzondering maakt voor patiënten van de eigen
apotheek. Daarmee is apotheekbereiding een
bijzondere vorm van farmaceutische zorg, die
apothekers verlenen aan hun eigen patiënten als er
geen passend geregistreerd handelspreparaat
beschikbaar is.
In de praktijk betekent dit het bereiden voor eigen
patiënten, waarmee op basis van een aangeboden
recept een behandelrelatie bestaat. Intramuraal
gaat dit ook op voor een poliklinische apotheek die
een apotheekbereiding ter hand stelt afkomstig uit
de ziekenhuisapotheek. Voorwaarde is dat de
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apotheker die ingeschreven staat als gevestigd
apotheker van de poliklinische apotheek, dezelfde
is als van de ziekenhuisapotheek. Zijn dit
verschillende personen dan is er sprake van
doorleveren, tenzij het recept wordt overgedragen.
Om de kwaliteit van apotheekbereidingen zoveel
mogelijk te garanderen zijn er voor het bereiden
voor eigen patiënten beroepsrichtlijnen ontwikkeld:
voor openbare apotheken geldt de KNMP-Richtlijn
Bereiden [2] en voor ziekenhuisapotheken geldt de
GMP-Ziekenhuisfarmacie (GMP-Z) [3]. Zie ook
Bijlage 3 Bereiden.

Doorleveren
In de praktijk bereiden veel apothekers niet (meer)
zelf, maar betrekken de apotheekbereidingen voor
hun patiënten bij bereidende apotheken zonder
daarbij het recept over te dragen. Er is dan sprake
van (collegiaal) doorleveren. Zonder handels-
vergunning is dit strijdig met de Genees
middelenwet. Doorleveren wordt echter door de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gedoogd,
als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn in augustus 2016 vast
gelegd in de Circulaire Handhavend optreden bij
collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door
apothekers (verder: de Circulaire) [4,5] en zijn
nader toegelicht in vijf Annexen [6-10] en in een QA
(Questions & Answers) document [11]. Voor de
bereidende apotheek, die apotheekbereidingen
doorlevert, zijn deze voorwaarden toegelicht in
Bijlage 4. Voor de niet-bereidende apotheek, die
zijn apotheekbereidingen als doorgeleverde
bereiding inkoopt, zijn de consequenties van de
Circulaire toegelicht in de LNA mededeling
‘Doorgeleverde bereidingen: inkoop’.

Overdracht recept
Lang niet iedere apotheekbereiding is als
doorgeleverde bereiding beschikbaar. In dat geval
kan de behandelend apotheker de bereiding
uitbesteden. Hij moet dan het recept voor de
apotheekbereiding overdragen aan een bereidende
collega. Dit betekent echter dat hij ook alle aspecten
die horen bij een reguliere terhandstelling over
draagt aan de bereidende collega, tenzij hij hier
vooraf afspraken over maakt. Door het recept over
te dragen is de bereidende apotheker niet
gebonden aan de bepalingen van de Circulaire, en
kan hij te werk gaan volgens de beroepsrichtlijnen,
de KNMP-Richtlijn Bereiden of de GMP-Z [2,3].

Voorbeeldovereenkomsten
Bij deze LNA-mededeling zijn twee voorbeeld-
overeenkomsten opgenomen. De Voorbeeld-
overeenkomst doorleveren apotheekbereidingen
(Bijlage 5A) is bestemd voor de situatie dat de
behandelende apotheek zonder het recept over te
dragen doorgeleverde bereidingen betrekt bij een

bereidende apotheek, die deze bereidt volgens de
voorwaarden van de Circulaire. Veel doorleverende
apotheken hanteren eigen overeenkomsten met
algemene voorwaarden. In situaties waarin dat niet
het geval is kan de Voorbeeldovereenkomst
praktisch zijn om de wederzijdse
verantwoordelijkheden vast te leggen.
De Voorbeeldovereenkomst overdracht apotheek
bereidingen (bijlage 5B) is bestemd voor de situatie
dat de behandelende apotheker het recept voor een
apotheekbereiding overdraagt aan een bereidende
collega. De bereidende apotheker is bij overdracht
van het recept verantwoordelijk voor de volledige
terhandstelling aan de patiënt. In verband met de
continuïteit van de farmaceutische zorg kan het
praktischer zijn deze verantwoordelijkheid te delen
met de behandelend apotheker. Er moeten dan
onderling afspraken worden gemaakt over
bijvoorbeeld, de beoordeling van het recept, de
medicatiebewaking en afhandeling van bewakings
signalen en de begeleiding van de patiënt.
Het advies is de wederzijdse verantwoordelijkheden
vast te leggen in een overeenkomst. Wettelijk
gezien behoudt de bereidende apotheker echter de
eindverantwoordelijkheid.
Beide overeenkomsten bevatten een aantal onder
werpen die belangrijk zijn om schriftelijk vast te
leggen. Het blijven echter voorbeelden, waarvan
voor de lokale situatie kan worden afgeweken. De
overeenkomsten zijn opgesteld in samenwerking
met de afdeling Juridische Zaken van de KNMP.

Toezicht bij bereiden voor eigen patienten
Apotheken die geneesmiddelen bereiden kunnen
door IGZ getoetst worden. Daarbij maakt het niet uit
of de apotheek bereidt voor zijn eigen patiënten of
in opdracht van een collega, die het recept heeft
overgedragen. Voor het toetsingskader van IGZ zijn
de KNMP-Richtlijn Bereiden [2], respectievelijk de
GMP-Z [3] leidend. Wanneer een behandelend
apotheker structureel recepten overdraagt aan een
bereidende collega is het aan te raden om onderling
duidelijke afspraken te maken over het
kwaliteitsniveau waarop de bereidingen worden
uitgevoerd, en dit vast te leggen in de overeenkomst
(Bijlage 5B).
Een behandelend apotheker die de kwaliteit van de
bereidende apotheek wil beoordelen kan, als dit een
ziekenhuisapotheek is, terecht op www.igz.nl (ga
naar Actueel> Publicaties, en kies in het volgende
zoekscherm bij type instelling: apotheek, zieken
huis). Hier is te vinden welke ziekenhuisapotheken
naar het oordeel van IGZ voldoen aan de GMP-Z.
Voor openbare apotheken is de HKZ-certificatie
maatgevend. Op www.apotheek.nl is in het
kwaliteitsprofiel van een apotheek zichtbaar of een
apotheek is gecertificeerd conform HKZ.
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Toezicht bij doorleveren
Voor bereidende apotheken die doorgeleverde
bereidingen leveren is het toezicht anders geregeld.
Doorleverende apotheken moeten voldoen aan de
voorwaarden van de Circulaire en IGZ benadrukt
dat wanneer zij constateert dat deze voorwaarden
niet worden nageleefd, zij handhavend kan
optreden. De inspectie houdt hier op verschillende
wijzen toezicht op.
Allereerst voert IGZ GMP-inspecties uit in het veld.
De rapportages van inspectiebezoeken aan apo
theken die apotheekbereidingen doorleveren zijn
openbaar. Op de site van IGZ zijn de verslagen van
de inspectierapporten terug te vinden op www.igz.nl
(ga naar Actueel > Publicaties, en kies in het
volgende zoekscherm bij type instelling: apotheek,
grootbereider).
Daarnaast zal de IGZ de in de G-Standaard
opgenomen doorgeleverde bereidingen monitoren
en middels een risicomodel toetsen of deze aan de
voorwaarden van de Circulaire voldoen. Indien
nodig zal de inspectie de bijbehorende product-
dossiers opvragen.
Tot slot zijn er in opdracht van IGZ verschillende
onderzoeken uitgevoerd die ingaan op de kwaliteit
van doorgeleverde bereidingen en de organisatie
daarvan [12, 13]
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Bijlage 1 bij LNA-mededeling Organisatie Apotheekbereiding

Meerwaarde apotheekbereiding

Datum
Juli 2017 (eerste uitgave februari 2013)

In leiding
Ogenschijnlijk kleine verschillen tussen een apotheekbereiding en een handeisproduct kunnen voor
de behandeling van een patient veel uitmaken. Hierdoor kan een bepaalde apotheekbereiding tot
betere zorg leiden en zo meerwaarde hebben boven een ogenschijnlijk overeenkomstig
handeisproduct.
Om de meerwaarde van een apotheekbereiding zo systematisch en transparant mogelijk te kunnen
beoordelen, wordt de vergelijking met het handeisproduct gemaakt aan de hand van drie criteria: de
farmacotherapeutische meerwaarde, het gebruiksgemak en de procesveiligheid. Dit wijkt af van de
criteria om een apotheekbereiding als doorgeleverde bereiding toe te laten, waarvoor IGZ uitsluitend
de farmacotherapeutische meerwaarde meeweegt. Klinische argumenten zijn daarvoor de basis.

Farmacotherapeutische meerwaarde
De therapeutische waarde van een geneesmiddel wordt bepaald door de balans tussen de gunstige
en ongunstige farmacotherapeutische effecten (de benefit/risk ratio). De therapeutische waarde van
een bepaalde apotheekbereiding kan soms groter zijn dan van een vergelijkbaar handeisproduct, en
is evident als er überhaupt geen geregistreerd alternatief beschikbaar is.

Voorbeeld 1: Voor de behandeling van epilepsie zijn fenytoïnetabletten in verschillende
sterkten verkrijgbaar als handeispreparaat. Bij pediatrische toepassing kan de
voorgeschreven dosis daarmee niet worden bereikt. Nog los van het feit dat zuigelingen en
jonge kinderen geen tabletten kunnen slikken, gaat de voorkeur uit naar een vloeibare vorm
omdat daarmee iedere gewenste dosering is af te meten. Vanuit klinisch oogpunt heeft de
suspensie daardoor meerwaarde voor de therapie, doordat de medicatieveiligheid toeneemt.

Voorbeeld 2: op plaatsten waar gewerkt wordt met fluorwaterstofzuur moet
Calciumgluconaatgel 2,5% preventief beschikbaar zijn, om zo nodig huidbeschadigingen te
kunnen behandelen. Er is geen geregistreerd product beschikbaar, zodat de
apotheekbereiding hier een onbetwiste therapeutische meerwaarde heeft.

Gebruiksgemak en gebruiksvriendelijkheid
De therapietrouw van de patiënt kan sterk afhankelijk zijn van het gebruiksgemak en/of de
gebruiksvriendelijkheid van het geneesmiddel. Factoren die daarbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld
doseringsfrequentie, frequentie van toediening, toedieningsvorm, smaak, verpakking.
Gebruiksgemak en gebruiksvriendelijkheid kunnen de therapietrouw en de veiligheid van de
toepassing beïnvloeden. Het ene product kan op grond van een groter gebruiksgemak de voorkeur
hebben boven een ander product, ondanks dat het om hetzelfde farmacon, dezelfde toedieningsweg
en -vorm en dezelfde concentratie gaat.

Voorbeeld 3: Het handelsproduct pilocarpine-oogdruppels heeft een pH van 4 en geeft
daardoor bij veel patiënten irritatie. De patiënt heeft dagelijks met dit ongunstige effect te
maken omdat deze oogdruppels chronisch worden gebruikt. Pilocarpine-oogdruppels 1%;
2%; 3%; 4% FNA hebben een gecorrigeerde pH (van 6,5) waardoor zij veel minder irriteren en
daardoor veel gebruiksvriendelijker zijn. Dit verhoogt de therapietrouw van de patiënt
waardoor bij het FNA-preparaat sprake is van therapeutische meerwaarde boven het
handels product.
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Voorbeeld 4: Voor een patiënt die bepaalde handelstabletten niet kan slikken, maakt de
apotheek capsules waarvan de patiënt de inhoud door zijn voedsel kan mengen. Het
gebruiksgemak van in de apotheek bereide capsules is voor die patiënt groter dan van het
handelsproduct. Ook leidt dit tot een verhoogde therapietrouw, waardoor er sprake is van
klinische meerwaarde.

Procesveiligheid
Onder procesveiligheid wordt de veiligheid van het zorgproces verstaan, waarvan de toediening van
het geneesmiddel een onderdeel is. Het kan gaan om toediening in het ziekenhuis of thuis, door
verpleegkundigen, mantelzorgers of de patiënt zelf. Het voor toediening gereedmaken (VTGM) van
parenteralia in het ziekenhuis wordt veiliger als de kans wordt verkleind dat de verpleegkundige
fouten maakt bij het VTGM. De kans op fouten daalt als de uit te voeren berekeningen worden
vereenvoudigd. Door het aantal handelingen te beperken, daalt de kans op fouten en is er minder
risico op microbiologische contaminatie.

Voorbeeld 5: In ziekenhuisapotheken wordt op de afdelingen bij voorkeur de zelf bereide
combinatie bupivacaïne met sufentanil als RTU/RTA-preparaat (ready to use/ready to
administer) gebruikt. Bij behandeling met de afzonderlijke handelspreparaten met
bupivacaïne en sufentanil in flacons en-of ampullen, moeten de injectievloeistoffen bij VTGM
gecombineerd worden. Het risico dat hierbij een fout wordt gemaakt is groter dan wanneer
beide werkzame stoffen vooraf zijn gecombineerd [1]. Hierdoor is er bij het RTU- of RTA
preparaat sprake van een grotere procesveiligheid. Doordat de kans op fouten bij de
combinatie geringer is, vergroot het RTU- of RTA-preparaat de medicatieveiligheid ten
opzichte van de twee afzonderlijke handelsproducten.

Onderbouwing
Het oordeel over (non-)equivalentie kan onderbouwd worden op landelijk niveau of op regionaal,
plaatselijk of individueel niveau. Hoe minder breed onderbouwd, des te zwakker staan de
behandelaar en de patiënt die van mening zijn dat de apotheekbereiding beter is dan het
‘geregistreerd adequaat alternatief’. De apotheker moet er daarom voor zorgen dat hij de juiste
deskundigen betrekt bij zijn beoordeling. Voor de therapeutische waarde zijn dat artsen. Landelijke
richtlijnen zoals NHG-standaarden, Richtlijnen van specialistenverenigingen, Dermatica op Recept en
het Farmacotherapeutisch Kompas zijn meestal het uitgangspunt.
Voor het gebruiksgemak en de gebruiksvriendelijkheid zijn de deskundigen naast artsen ook de
patiënten en hun organisaties. Voor de procesveiligheid zijn het verpleegkundigen en
veiligheidsdeskundigen en hun organisaties.
Het LNA raadt apothekers aan de beoordeling van de meerwaarde zo transparant mogelijk uit te
voeren op grond van de drie genoemde criteria en de beoordeling te onderbouwen met valide
argumenten. Door de beoordeling en de uitkomst daarvan goed te documenteren wordt de
meerwaarde van een apotheekbereiding aantoonbaar gemaakt en moet een apotheekbereiding
mogelijk zijn. De LNA-procedure ‘Beoordeling aanvraag voor apotheekbereiding, niet
gestandaardiseerd’ ondersteunt het beoordelingsproces.
Hetzelfde raadt het LNA aan voor een eventuele discussie met zorgverzekeraars. Die situatie kan
daar ingewikkelder zijn, omdat zorgverzekeraars vergoeding ook kunnen weigeren op grond van
(andere) criteria die met de farmacotherapie niets te maken hebben.

Literatuur
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Bijlage 2 bij LNA-mededeling Organisatie Apotheekbereiding juli 2017

Keuzes bij aanvraag apotheekbereiding
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Bijlage 3 bij LNA-mededeling Organisatie Apotheekbereiding

Bereiden voor eigen patiënten

Datum
Juli 2017

Inleiding
De apotheker is wettelijk bevoegd om geneesmiddelen te bereiden. De Geneesmiddelenwet stelt
hem daartoe vrij van de verplichting dat hij voor de bereiding van geneesmiddelen in het bezit moet
zijn van een fabrikantenvergunning en een handelsvergunning [1]. Deze uitzondering geldt alleen
voor de bereiding van geneesmiddelen voor eigen patiënten, met inbegrip van de bereiding van
geneesmiddelen voor patiënten van wie een collega het recept heeft overgedragen. De wetgever
beperkt zich in het Besluit Geneesmiddelenwet tot het stellen van eisen waaraan
apotheekbereidingen moeten voldoen, zoals het gehalte werkzaam bestanddeel [2]. Er worden geen
regels gesteld aan de manier waarôp de bereiding moet plaatsvinden. Wettelijk is alleen vastgelegd
dat er goede zorg moet worden geleverd.

Goede zorg
De patiënt moet goede zorg krijgen. De overheid heeft daarom in de Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg (Wkkgz) vastgelegd wat dit precies betekent. Met goede zorg wordt zorg bedoeld van
goede kwaliteit en goed niveau, die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt
verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. De zorgverlener —lees: de apotheker—
moet daarbij handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid,
voortvloeiend uit de voor hem geldende professionele standaarden. Bovendien moet de zorgverlener
de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht nemen en de cliënt met respect behandelen [3].

Bereiden is zorg verlenen
Het bereiden van een geneesmiddel is een bijzondere vorm van farmaceutische zorg, die de
apotheker verleent aan patiënten bij wie een farmacotherapeutische behandeling nodig is, terwijl
een passend geregistreerd handeispreparaat niet beschikbaar is [4]. Daarbij staat de meerwaarde
van de apotheekbereiding voorop: de zorg voor de patiënt moet werkelijk met de bereiding zijn
gediend. Zie hiervoor Bijlage 1 bij de LNA-mededeling Organisatie apotheekbereiding.

Professionele standaarden
De apotheker is voor de invulling van goede zorg aangewezen op de professionele standaarden die
binnen zijn beroepsgroep gelden. Wanneer een apotheker dus geneesmiddelen bereidt, ongeacht of
hij dit doet voor zijn eigen patiënten of op basis van een recept dat hem is overgedragen door een
niet-bereidende collega, dan moet hij dit doen volgens de KNMP-Richtlijn Bereiden [4] (in de
openbare apotheek) of volgens de GMP-Z [5] (in de ziekenhuisapotheek). Beide beroepsrichtlijnen
gaan in op wat er vanuit oogpunt van kwaliteit van de apotheker wordt gevergd op het terrein van
apotheekbereiding.

Rationaliteit en uitvoerbaarheid
Voordat hij gaat bereiden zal een apotheker eerst nagaan of een apotheekbereiding voldoende
rationeel is [6]. De balans tussen werkzaamheid en veiligheid van het middel moet vaststaan en liefst
kunnen worden onderbouwd. Daarbij neemt de apotheker in zijn overwegingen mee wat hij weet
over de therapeutische en biofarmaceutische eigenschappen van het middel. Ook laat hij meewegen
of de bereiding zal worden uitgevoerd voor één patiënt, of dat het een voorraadbereiding is voor
meerdere patiënten, waarbij het afbreukrisico groter wordt. Daarnaast moet de bereiding in
technische zin haalbaar en uitvoerbaar zijn. Er moet een formulering opgesteld kunnen worden die
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een voldoende stabiel product oplevert, de juiste grondstoffen moeten beschikbaar zijn in de juiste
kwaliteit, de juiste apparatuur moet aanwezig zijn en hij moet over de juiste kennis beschikken. En
uiteraard moet de bereiding veilig uit te voeren zijn door de bereider [7].

Beroepsrichtl ij nen
Voor het bereiden van geneesmiddelen is internationaal de GMP (Good Manufacturing Practices)
richtinggevend [8]. De GMP is echter opgesteld voor de industriële bereidingsomgeving, en past
minder goed bij de bereidingsprocessen en de schaalgrootte van de (ziekenhuis)apotheek.
De GMP-Z legt de bepalingen van de GMP daarom uit voor de situatie van de ziekenhuisapotheek.
Omdat de GMP niet alle bereidingsprocesssen uit de ziekenhuisapotheek bestrijkt, is aan de GMP-Z
bovendien een aantal extra hoofdstukken toegevoegd, met als onderwerpen:

• Zi: Beoordeling aanvraag en ontwerpkwaliteit van apotheekbereidingen;
• Z2: Individuele bereidingen;
• Z3: Aseptische handelingen (VTGM);
• Z4: Handelingen met risicovolle en producten.

Tezamen met deze Z-hoofdstukken beschrijft de GMP-Z wel het gehele bereidingsproces in de
ziekenhuisapotheek.
Voor de openbare apotheek is dit opgelost met de Richtlijn Bereiden [4], waarin de relevante
principes uit de GMP zijn vertaald naar de specifieke en kleinschalige bereidingsprocessen van de
openbare apotheek. Omdat in de apotheek ook aan de Arbo-wetgeving moet worden voldaan, zijn
bovendien en kele Arbo-gerelateerde richtlijnen toegevoegd.
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Bijlage 4 bij LNA-mededeling Organisatie Apotheekbereiding

Doorleveren van apotheekbereidingen

Datum
Juli 2017

Inleiding
Wanneer een apotheek geneesmiddelen bereidt voor een andere apotheek zonder dat het recept
wordt overgedragen, is er sprake van (collegiaal) doorleveren van apotheekbereidingen, kortweg
doorleveren. In de wet [1) is alleen sprake van bereiden voor eigen patiënten en niet van
doorleveren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal niet handhavend optreden wanneer aan
een aantal voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn per 22 augustus 2016 vastgelegd in de
IGZ-Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door
apothekers’ (verder: de Circulaire) [2,3]. Hierna wordt een aantal aandachtspunten voor de
bereidende apotheek die geneesmiddelen doorlevert nader besproken.

Voorwaarden
IGZ noemt in de Circulaire zes voorwaarden om een geneesmiddel onderling te mogen doorleveren,
die kort op het volgende neerkomen:
1. Er is geen geregistreerd adequaat alternatief (commercieel) beschikbaar;
2. Het doorgeleverde preparaat moet aangemeld worden bij de G-Standaard;
3. Er is een productdossier beschikbaar;
4. Productie vindt plaats volgens GMP;
5. De farmacovigilantie moet geregeld zijn;
6. Er mag geen reclame worden gemaakt.

Annexen
De reikwijdte van de nieuwe Circulaire is met deze zes eisen in grote trekken duidelijk. Vier van de
zes voorwaarden, zoals het voldoen aan GMP of de aanwezigheid van een productdossier, waren ook
al opgenomen in de Circulaire van 2007. De definitie van een geregistreerd adequaat alternatief en
de eis voor farmacovigilantie zijn nieuw. IGZ gaat nader op alle voorwaarden in middels een aantal
Annexen. Deze zijn inmiddels gepubliceerd op de website van IGZ:
1. Geregistreerd adequaat alternatief [4]
2. Notificatie op productniveau [5]
3, 4. Productdossier en GMP [6]
5. Farmacovigilantie [7]
6. Reclame en gunstbetoon [8]
Daarnaast is er een QA document (Questions & Answers) gepubliceerd waarin nog nader op een
aantal onderwerpen wordt ingegaan [9].

Geregistreerd adequaat alternatief
De belangrijkste voorwaarde waaronder IGZ doorleveren toestaat is dat er geen ‘geregistreerd
adequaat alternatief’ (commercieel) beschikbaar mag zijn. Doel hiervan is om oneerlijke concurrentie
met de industrie te voorkomen. Deze voorwaarde beperkt de mogelijkheden van een bereidende
apotheek om apotheekbereidingen als doorgeleverde bereiding te kunnen leveren aan collega’s. Van
een geregistreerd adequaat alternatief wordt door IGZ gesproken als het gaat om een in Nederland
geregistreerd geneesmiddel met:
• dezelfde sterkte of een (andere) sterkte, waarmee de vereiste dosering ook kan worden bereikt;
• (nagenoeg) dezelfde werkzame stof (bijvoorbeeld andere zout- of estervormen);
• (nagenoeg) dezelfde toedieningsvorm (bijvoorbeeld tabletten naast capsules).
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Hoewel de IGZ voorkeur heeft voor een binnen de EU geregistreerd geneesmiddel boven een
apotheekbereiding, wordt in de Circulaire alleen gesproken over geneesmiddelen in Nederland. Dat
niet wordt geëist om te kijken naar een geregistreerd equivalent in een andere EU-staat, is te
beschouwen als een tegemoetkoming aan de praktijk. Buitenlandse producten hebben vaak een
langere levertijd, het bestellen leidt tot veel administratieve lasten en buitenlandse producten
worden door de zorgverzekeraar bij extramurale terhandstelling meestal niet vergoed.
Wanneer een geneesmiddelentekort optreedt, is het betreffende product niet (commercieel)
beschikbaar. Daardoor er geen sprake is van een geregistreerd adequaat alternatief en is
doorleveren toegestaan.
De definitie die IGZ hanteert voor een ‘geregistreerd adequaat alternatief’ laat blijkens de toelichting
in de betreffende Annex [4] slechts beperkt ruimte voor interpretatie. Een geregistreerd
geneesmiddel heeft altijd de voorkeur, tenzij er een dwingende patiëntenbehoefte bestaat om een
doorgeleverde bereiding toe te laten. Daarbij moet vaststaan dat deze bereiding in klinisch opzicht
meerwaarde oplevert voor de patiënt, vergeleken met een vergelijkbaar handelsproduct. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer een apotheekbereiding minder bijwerkingen of overgevoeligheid
geeft en zo veiliger is voor de patiënt (bijvoorbeeld bij een allergie voor een hulpstof of bij het slikken
van één tablet in plaats van vier tabletten vanwege het niet kunnen slikken of als alternatief voor een
sonde). Indien de individuele situatie vraagt om maatwerk, omdat bijv. sprake is van evidente
therapieontrouw en andere oplossingen om dit te bevorderen niet tot het gewenste resultaat
hebben geleid, ontstaat daarmee automatisch op basis van patiëntafhankelijke medische factoren de
klinische noodzaak, die nodig is om doorleveren te rechtvaardigen.

IGZ spreekt in verband met de klinische onderbouwing van de ‘farmacotherapeutische rationale’.
Hiermee wordt afgeweken van de term ‘rationele farmacotherapie’ zoals die onder meer wordt
gebruikt in de Zorgverzekeringswet, wellicht omdat daarbij ook de kosteneffectiviteit een rol speelt.
Binnen de beroepsgroep wordt met de term rationele farmacotherapie (of farmacotherapeutische
rationaliteit) doorgaans gedoeld op de objectief meetbare benefit-risk afweging, die ten grondslag
ligt aan de keuze voor een bepaalde therapie. De farmacotherapie kan breed of minder breed
geaccepteerd zijn, waardoor er sprake is van meer of minder rationele farmacotherapie.
In [6] geeft IGZ aan onder de ‘farmacotherapeutische rationale’ de reden(en) te verstaan waarom
een doorgeleverde bereiding therapeutisch zinvol is voor de patiënt. Hiertoe moet een risico-analyse
en —afweging op farmacotherapeutisch vlak zijn uitgevoerd, waarin de werkzaamheid en veiligheid
van de doorgeleverde bereiding voor het beoogde therapeutische doel in de beoogde patiënten-
populatie zijn afgewogen. Wetenschappelijke literatuur moet de primaire bran zijn voor de onder
bouwing van de rationale, maar ook landelijke behandelstandaarden zijn acceptabel omdat ook
daarin doorgaans wordt uitgegaan van de huidige stand van de wetenschap.

G-Standaard
IGZ eist voor doorgeleverde bereidingen een notificatie op productniveau. Dit betekent dat
doorgeleverde preparaten, aangemeld moeten worden voor de G-Standaard. In de Circulaire wordt
expliciet gesproken van ‘aanmelden’ in plaats van bijvoorbeeld ‘publicatie’. Hiermee wordt voorzien
in het gat dat kan ontstaan tussen het moment van aanmelden en dat van feitelijke publicatie. Met
het aanmelden en de opname van een product is voldaan aan de eis van de notificatieplicht.
Vermelding in de G-Standaard maakt het voor apothekers mogelijk om bij collegiaal doorgeleverde
bereidingen de medicatiebewaking, het logistieke proces en de vergoeding te organiseren via het
Als. Voor IGZ maakt de vermelding in de G-Standaard het mogelijk om marktinzicht te verkrijgen.
Wanneer een doorgeleverde bereiding zich volgens overheidspartijen leent voor registratie, zal
verkend worden of dit mogelijk is.
Voor individuele bereidingen die op naam gesteld zijn, wordt een uitzondering gemaakt ten aanzien
van de notificatieplicht. In [5] wordt toegelicht dat de bereiding specifiek voor één patiënt moet
worden verricht, waarbij vooraf moet vaststaan om welke patiënt het gaat.
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Productdossier
Voor doorgeleverde bereidingen moet de bereidende apotheek over een productdossier beschikken.
Deze eis werd ook gesteld in de Circulaire uit 2007. In het productdossier moeten de
farmacotherapeutische rationaliteit, het ontwerp van de samenstelling en het bereidingsvoorschrift
vastliggen. Zoals het RIVM constateert in [10] zijn de richtlijnen voor registratiedossiers te streng om
te gebruiken voor de apotheekbereiding. IGZ heeft daarom in [6] per onderwerp aangegeven welke
informatie voor een doorgeleverde bereiding minimaal in het productdossier aanwezig moet zijn,
zoals de productie, de startmaterialen, de controle en de verpakking. Vermeldenswaard is dat de
onderbouwing van de therapeutische rationaliteit door de bereidende apotheek per product kan
plaatsvinden op populatieniveau. De bereidende apotheek heeft doorgaans onvoldoende inzage in
het individuele patiëntendossier om een onderbouwing op patiëntniveau te kunnen geven.
Verder wordt het niet toegestaan om een reeds doorgeleverde bereiding als startmateriaal te
gebruiken voor een eigen bereiding, die vervolgens weer wordt doorgeleverd.
Voor de praktijk van de openbare- of ziekenhuisapotheek beschrijft de LNA-procedure
‘Productdossier’ hoe de apotheker een productdossier kan opstellen, mede aan de hand van
verschillende praktijkvoorbeelden. Zie voor meer informatie de LNA-procedure ‘Productdossier’ met
de tabel ‘Rubrieken van het productdossier’. Deze onderscheidt naast de niet-gestandaardiseerde
(= individuele) bereiding ook de gestandaardiseerde bereiding. Gestandaardiseerde bereidingen zijn
in deze tabel onderverdeeld in ENA en niet-ENA, resp. bereiden voor eigen patiënten en doorleveren.

GMP
Doorgeleverde bereidingen moeten bereid worden volgens de GMP, om zo te waarborgen dat het
product van consistente kwaliteit is [6]. De EU-GMP beschrijft de processen voor de productie van
grote charges voor de industriële bereidingsomgeving. In de kleinschaliger situatie van een
bereidende apotheek is de GMP niet altijd toepasbaar. Met een valide onderbouwing op basis van
risico-analyses is het binnen de GMP echter mogelijk af te wijken van bepaalde eisen. In een dergelijk
geval kan dus worden voldaan aan het circulaire kader. De onderbouwing van een afwijking zal van
geval tot geval beoordeeld moeten worden.
Een bijzondere situatie doet zich voor als een bereidende apotheek geconfronteerd wordt met een
bereidingsproces waarin de beroepsrichtlijnen, de KNMP-Richtlijn Bereiden of de GMP
Ziekenhuisfarmacie (GMP-Z), beter voorzien dan de GMP. De GMP richtsnoeren zijn weliswaar een
uitwerking van de kwaliteitszorgprincipes bij de productie van geneesmiddelen, maar zijn in essentie
geschreven voor de industriële bereidingsomgeving. De EU-GMP gaat maar zeer beperkt in op
processen waarbij aseptische handelingen nodig zijn. De GMP-Z en de Richtlijn Bereiden doen dit
wel, met onder meer de mogelijkheid van voorafgaande validatie van het bereidingsproces per
farmaceutische vorm of per type handeling.
De EU-GMP gaat hoofdzakelijk over het bereidings- of productieproces, slechts gedeeltelijk over het
ontwerp en niet over de farmacotherapie. De noodzaak om deze aspecten in de EU-GMP te
beschrijven ontbreekt, omdat beslissingen over de therapeutische ratio en het ontwerp al in een
eerder stadium zijn genomen en bij de productie een ondergeschikte rol spelen. De GMP-Z en de
Richtlijnen Bereiden gaan wel over alle drie de aspecten. In haar rapport van juni 2011 [11] erkent
IGZ dan ook dat de EU-GMP op kleinschalige processen niet altijd toepasbaar is en dat de Richtlijnen
Bereiden en de GMP-Z dan relevantere normen bieden. Indien een apotheek niet kan voldoen aan de
EU-GMP, dient het recept te worden overgedragen.

Farmacovigilantie
Nieuw in de Circulaire is dat IGZ bij doorleveren verwacht dat er een functionerend systeem bestaat
waarmee gemelde bijwerkingen kunnen worden vastgelegd, beoordeeld en geanalyseerd. Zo moet
er een verantwoordelijk persoon worden aangewezen en moet het farmacovigilantiesysteem
ondersteund worden door een kwaliteitsysteem. In [7] geeft IGZ aan hoe het farmacovigilantie
systeem moet worden ingericht.
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Voor het melden van bijwerkingen wordt in de Circulaire zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de
bestaande praktijk ten aanzien van geregistreerde geneesmiddelen. Dit betekent in de praktijk dat de
apotheker die een bijwerking constateert, dit doorgeeft aan het Lareb. In de praktijk zal dit veelal de
behandelend apotheker zijn. Lareb zal vervolgens de meldingen doorgeven aan de betrokken
bereidende apotheek.

Reclame
Voor doorgeleverde bereidingen wordt geen reclame toegestaan, noch door de bereidende, noch
door de terhandstellende apotheek. Deze bepaling vloeit voort uit artikel 84 van de
Geneesmiddelenwet, dat reclame voor niet-geregistreerde geneesmiddelen verbiedt. In de Annex
worden concrete voorbeelden gegeven van wat niet als reclame wordt gezien, en situaties
beschreven die als gunstbetoon kunnen worden aangemerkt.
Of uitingen gericht op voorschrijvend arts of afnemend apotheker aangemerkt worden als reclame is
sterk afhankelijk van de context en zullen door de inspectie van geval tot geval beoordeeld worden.
Een uitwerking is te vinden in [8].
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Bijlage 5A bij LNA-mededeling Organisatie Apotheekbereiding

Voorbeeldovereenkomst doorleveren apotheekbereidingen

Datum
Juli 2017

Samenvatting
Voorbeeldovereenkomst doorleveren apotheekbereidingen

Ondergetekenden:
Apotheek
rechtsgeldig vertegenwoordigd door , apotheker,
gevestigd en kantoorhoudende te
verder te noemen: (A)
en
Apotheek
rechtsgeldig vertegenwoordigd door , apotheker,
gevestigd en kantoorhoudende te
verder te noemen: (B),

In aanmerking nemende:
-dat (B) voor (A) apotheekbereidingen gaat maken;
-dat partijen goed bekend zijn met de voorwaarden waaronder het collegiaal doorleveren van
apotheekbereidingen door IGZ wordt toegestaan, zoals vastgelegd in de IGZ circulaire ‘Handhavend
optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ en de bijbehorende
Annexen, en met de LNA mededeling Organisatie apotheekbereiding, waarvan de meest recente
versies te vinden zijn op www.igz.nl respectievelijk op de KNMP Kennisbank
(www.kennisbank.knmp.nl);
-partijen de voorwaarden voor de samenwerking in een overeenkomst wensen vast te leggen.
zijn het volgende overeengekomen:

Definitie
la. Collegiaal doorleveren: er is sprake van collegiaal doorleveren, indien een apotheek een
ongeregistreerd geneesmiddel in de vorm van een eigen bereiding aflevert (‘doorlevert’) aan een
andere apotheek. Hierbij wordt het recept niet overgedragen.
ib. Apotheekbereidingen: geneesmiddelen die door of in opdracht van een apotheker of een huisarts
in diens apotheek op kleine schaal zijn bereid en ter hand worden gesteld (Geneesmiddelenwet art.
40 lid 3a).
ic. Serious adverse event: an adverse reaction which results in death, is life-threatening, requires
inpatient hospitalisation or prolongation of existing hospitalisation, results in persistent or significant
disability or incapacity, or is a congenital anomaly/birth defect.

Overdragen apotheekbereiding
2. (B) draagt op verzoek van (A) zorg voor apotheekbereidingen ten behoeve van patiënten van (A).
Partijen maken afspraken over welke apotheekbereidingen (B) voor (A) maakt. Deze afspraken zijn
gespecificeerd in een bijlage bij deze overeenkomst en maken daarvan onlosmakelijk deel uit.

Voorwaarden collegiaal doorleveren
3. (8) draag er voor zorg niet op naam gestelde apotheekbereidingen te leveren volgens alle
voorwaarden die IGZ stelt aan collegiaal doorleveren . Daarbij geldt in elk geval:
-Voor iedere doorgeleverde bereiding dient ter onderbouwing van de ontwerpkwaliteit en de
chemisch farmaceutische kwaliteit een productdossier voorhanden te zijn bij (8). Dit productdossier
dient direct ter inzage beschikbaar te zijn;
-Indien (B) van mening is dat in Nederland (commercieel) beschikbare geregistreerde alternatieven













EUROPEAN PHARMACOPOEIA 9.3 Pharmaceutical preparations

PHARMACEUTICAL PREPARATIONS

INTRODUCTION

Pharmaceutica

This monograph is intended to be a reference source
of standards in the European Pharmacopoeia on active
substances, excipients and dosage forms, which are to be
applied in the manufacture/preparation of pharmaceuticals,
but not a guide on how to manufacture as there is specific
guidance available covering methods of manufacture and
associated controls.
It does not cover investigational medicinal products, but
competent authorities may refer to pharmacopoeial standards
when authorising clinical trials using investigational medicinal
products.

DEFINITION
Pharmaceutical preparations are medicinal products generally
consisting of active subsiances that may be combined with
excipients, formulated into a dosage form suitable for the
interided use, where necessary after reconstitution, presented
in a suitable and appropriately labelled container.
Pharmaceutical preparations may be licensed by the competent
authority, or unlicensed and made to the specific needs of
patients according to legislation. There are 2 categories of
unlicensed pharmaceutical preparations:
— extemporaneous preparations, ie. pharmaceutical

preparations individually prepared for a specific patient or
patient group, supplied after preparation;

— stock preparations, ie. pharmaceutical preparations
prepared in advance and stored until a request for a supply
is received.

In addition to this moriograph, pharmaceutical preparations
also comply with the General Notices and with the relevant
general chapters of the Pharmacopoeia. General chapters are
normally given for information and become mandatory when
referred to in a general or specific monograph, unless such
reference is made in a way that indicates that ii is not the
intention to make the text referred to mandatory but rather to
cite it for information.
Where relevant, pharmaceutical preparations also comply
with the dosage form monographs (e.g. Capsules (0016),
Tablets (0478)) and general monographs relating to
pharmaceutical preparations (e.g. Allergen products (1063),
Herbal teas (1435), Homoeopathicpreparations (1038),
Immunosera for human use, animal (0084), Imtnunosera
for veterinary use (0030), Monoclonal antibodies for human
use (2031), Radiopharmaceuticalpreparations (0125), Vaccines
for human use (0153), Vaccines for veterinary use (0062)).
Where pharmaceutical preparations are manufactured/
prepared using materials of human or animal origin,
the general requirements of general chapters 5.1.7. Viral
safety, 5.2.6. Evaluation of safety of veterinary vaccines and
immunosera and 5.2.8. Minimising the risk of transmitting
animal spongiform encephalophathy agents via human and
veterinary medicinalproducts apply, where appropriate.

ETHICAL CONSIDERATIONS AND GUIDANCE IN THE
PREPARATION OF UNLICENSED PHARMACEUTICAL
PREPARATIONS
The underlying principle of legislation for pharmaceutical
preparations is that, subject to specific exemptions, no
pharmaceutical preparation may be placed on the market
without an appropriate marketing authorisation. The
exemptions from the formal licensing requirement allow

the supply of unlicensed products to meet the special needs
of individual patients. However, when deciding to use an
unlicensed preparation all health professionals involved
(e.g. the prescribing practitioners and/or the preparing
pharmacists) have, within their area of responsibilities, a duty
of care to the patient receiving the pharmaceutical preparation.
In considering the preparation of an unlicensed pharmaceutical
preparation, a suitable level of risk assessment is undertaken.
The risk assessment identifies:
— the criticalïty of different parameters (eg. quality of

active substances, excipients and containers; design
of the preparation process; extent and significance of
testing; stability of the preparation) to the quality of the
preparation; and

— the risk that the preparation may present to a particular
patient group.

Based on the risk assessment, the person responsible for the
preparation must ensure, with a suitable level of assurance,
that the pharmaceutical preparation is, throughout its
shelf-life, of an appropriate quality and suitable and fit for
its purpose. For stock preparations, storage conditions and
shelf-life have to be justified on the basis of, for example,
analytical data or professional judgement, which may be based
on literature references.

PRODUCTION

Manufacture/preparation musi take place within the
framework of a suitable quality system and be compliant with
the standards relevant to the type of product being made.
Licensed products must comply with the requirements of
their licence. For unlicensed products a risk assessment as
outlined in the section ‘Ethical considerations and guidance
in the preparation of unlicensed pharmaceutical preparations’
is of special importance, as these products are not previously
assessed by the competent authority.
Formulation. During pharmaceutical development or prior
to manufacture/preparation, suitable ingredients, processes,
tests and specifications are identified and justified in order to
ensure the suitability of the product for the intended purpose.
This includes consideration of the properties required in order
to identify whether specific ingredient properties or process
steps are critical to the required quality of the pharmaceutical
preparation.

Active substances and excipients. Active substances
and excipients used in the formulation of pharmaceutical
preparations comply with the requirements of the relevant
general monographs, e.g. Substancesforpharmaceutical use
(2034), Essential oils (2098), Herbal drug extracts (0765),
Herbal drugs (1433), Herbal drugpreparations (1434), Herbal
drugs for homoeopathic preparations (2045), Mother tinctures
for homoeopathic preparations (2029), Methods ofpreparation
of homoeopathic stocks and potentisation (2371), Products
offermentation (1468), Products with risk of transmitting
agents of animal spongiforn1 encephalopathies (1483), Products
of recombinant DNA technology (0784), Vegetablefatty
oils (1579).
In addition, where specific monographs exist, the quality of
the active substances and excipients used complies with the
corresponding monographs.
Where no specific monographs exist, the required quality
must be defined, taking into account the intended use and
the involved risk.
When physicochemical characteristics of active substances
and functionality-related characteristics (FRCs) of excipients
(e.g. particle-size distribution, viscosity, polymorphism) are
critical in relation to their role in the manufacturing process
and quality attributes of the pharmaceutical preparation, they
must be identified and controlled.
Detailed information on FRCs is given in general chapter 5.15.
Functionality-related characteristics of excipients.
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Microbiological quality. The formulation of the
pharmaceutical preparation and its container must ensure that
the microbiological quality is suitable for the intended use.
During development, it shail be demonstrated that the
antimicrobial activity of the preparation as such or, if
necessary, with the addition of a suitable preservative or
preservatives, or by the selection of an appropriate container,
provides adequate protection from adverse effects that may
arise from microbial contamination or proliferation during
the storage and use of the preparation. A suitable test method
together with criteria for evaluating the preservative properties
of the formulation are provided in general chapter 5.1.3.
Efficacy of antimicrobial preservation.
1f preparations do not have adequate antimicrobial efficacy
and do not contain antimicrobial preservatives they are
supplied in single-dose containers, or in multidose containers
that prevent microbial contamination of the contents after
opening.

In the manufacture/preparation of non-sterile pharmaceutical
preparations, suitable measures are taken to ensure their
microbial quality; recommendations on this aspect are
provided in general chapters 5.1.4. Micro biological quality
of non-sterile pharmaceutical preparations and substances
for pharmaceutical use and 5.1.8. Microbiological quality of
herbal medicinal products for oral use and extracts used in
their preparation.

Sterile preparations are manufactured/prepared using
materials and methods designed to ensure sterility and to
avoid the introduction of contaminants and the grQwth
of micro-organisms; recommendations on this aspect are
provided in general chapter 5.1.1. Methods ofpreparation of
sterile products.

Containers. A suitable container is selecteci. Consideration is
given to the intended use of the preparation, the properties of
the container, the required shelf-life, and product/container
incompatibilities. Where applicable, containers for
pharmaceutical preparations comply with the requirements
for containers (3.2 and subsections) and materials used for the
manufacture of containers (3.1 and subsections).
Stability. Stability requirements of pharmaceutical
preparations are dependent on their intended use and on the
desired storage time.
Where applicable, the probability and criticality of possible
degradation products of the active substance(s) and/or
reaction products of the active substance(s) with an excipient
and/or the immediate container must be assessed. Depending
on the result of this assessment, limits of degradation and/or
reaction products are set and monitored in the pharmaceutical
preparation. Licensed products require a stability exercise.
Methods used for the purpose of stability testing for all
relevant characteristics of the preparation are validated as
stability indicating, ie. the methods allow the quantification of
the relevant degradation products and physical characteristic
changes.

TESTS

Relevant tests to apply in order to ensure the appropriate
quality of a particular dosage form are described in the specific
dosage form monographs.
Where it is not practical, for unlicensed pharmaceutical
preparations, to carry out the tests (eg. batch size, time
restraints), other suitable methods are implemented to ensure
that the appropriate quality is achieved in accordance with the
risk assessment carried out and any local guidance or legal
requirements.
Stock preparations are normally tested to a greater extent than
extemporaneous preparations.
The following tests are applicable to many preparations and
are therefore listed here.

Appearance. The appearance (eg. size, shapc and colour) of
the pharmaceutical preparation is controlled.
Identity and purity tests. Where applicable, the following
tests are carried out on the pharmaceutical preparation:
— identification of the active substancc(s);
— identification of specific excipient(s), such as preservatives;
— purity tests (eg. investigation of degradation products,

residual solvents (2.4.24) or other related impurities,
sterility (2.6.1));

— safety tests (eg. safety tests for biological products).
Elemental impurities. General chapter 5.20. Elemen tal
impurities applies to pharmaceutical preparations except
products for veterinary use, unlicensed preparations and other
products that are excluded from the scope of this chapter.
For pharmaceutical preparations outside the scope of general
chapter 5.20, manufacturers of these products remain
responsible for controlling the levels of elemental impurities
using the principles of risk management.
1f appropriate, testing is performed using suitable analytical
procedures according to general chapter 2.4.20. Determination
of eletnen tal impurities.

Uniformity (2.9.40 or 2.9.5/2.9.6). Pharmaceutical
preparations presented in single-dose units comply with the
test(s) as prescribed in the relevant specific dosage form
monograph. 1f justified and authorised, general chapter 2.9.40
can be applicable only at the time of release.
Special uniformity requirements apply in the following cases:
— for herbal drugs and herbal drug preparations, compliance

with general chapter 2.9.40 is not required;
— for homoeopathic preparations, the provisions of general

chapters 2.9.6 and 2.9.40 are normally not appropriate,
however in certain circumstances compliance with these
chapters may be required by the competent authority;

— for single- and multivitamin and trace-element
preparations, compliance with general chapters 2.9.6 and
2.9.40 (content uniformity only) is not required;

— in justified and authorised circumstances, for other
preparations, compliance with general chapters 2.9.6 and
2.9.40 may not be required by the competent authority.

Reference standards. Reference standards may be needed
at various stages for quality control of pharmaceutical
preparations. They are established and monitored taking due
account of general chapter 5.12. Reference standards.

ASSAY

Unless otherwise justified and authorised, contents of active
substances and specific excipients such as preservatives are
determined in pharmaceutical preparations. Limits must be
defined and justified.
Suitable and validated methods are used. 1f assay methods
prescribed in the respective active substance monographs are
used, ii must be demonstrated that they are not affected by the
presence of the excipients and/or by the formulation.
Reference standards. See Tests.

LABELLING AND STORAGE
The relevant labelling requirements given in the general
dosage form monographs apply. In addition, relevant
European Union or other applicable regulations apply.

GLOSSARY

Formulation: the designing of an appropriate formula
(including materials, processes, etc.) that will ensure that the
patient receives the suitable pharmaceutical preparation in an
appropriate form that has the required quality and that will be
stable and effective for the required length of time.

4776 See the information section on general monographs (cover pages)
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Licensed pharmaceutical preparation: a rnedicinal product
that has been granted a marketing authorisation by a
competent authority. Synonym: authorised pharmaceutical
preparation.

Manufacture: all operations of purchase of materials and
products, Production, Quality Control, release, storage,
distribution of medicinal products and the related controls.

Preparation (of an unlicensed pharmaceutical
preparation): the ‘manufacture’ of unlicensed pharmaceutical
preparations by or at the request of pharmacies or other
healthcare establishments (the term ‘preparation’ is used
instead of ‘manufacture’ in order clearly to distinguish it
from the industrial manufacture of licensed pharmaceutical
preparations).

Reconstitution: manipulation to enable the use or application
of a medicinal product with a marketing authorisation in
accordance with the instructions given in the summary of
product characteristics ör the patient information leaflet.

Risk assessment: the identification of hazards and the analysis
and evaluation of risks associated with exposure to those
hazards.

Unlicensed pharmaceuticaL preparation: a medicinal
product that is exempt from the need of having a marketing
authorisation issued by a competent authority but is made for
specific patients’ needs according to legislation.

SUBSTANCES
FOR PHARMACEUTICAL USE

DEFINITION
Substances for pharmaceutical use are any organic or inorganic
substances that are used as active substances or excipients for
the production of medicinal products for human or veterinary
use. They may be obtained from natural sources or produced
by extraction from raw materials, fermentation or synthesis.
This general monograph does not apply to herbal drugs,
herbal drugs for homoeopathic preparations, herbal drug
preparations, herbal drug extracts, or mother tinctures
for homoeopathic preparations, which are the subject of
separate general monographs (Herbal drugs (1433), Herbal
drugs for honioeopathicpreparations (2045), Herbal drug
preparations (1434), Herbal drug extracts (0765), Mother
tinctures for homoeopathic preparations (2029)). It does not
apply to raw materials for homoeopathic preparations, except
where there is an individual monograph for the substance in
the non-homoeopathic part of the Pharmacopoeia.
This monograph does not apply to chemical precursors
for radiopharmaceutical preparations which are the
subject of a separate monograph (Chemical precursors for
radiopharmaceutical preparations (2902)).
There a substance for pharmaceutical use not described in
an individual monograph of the Pharmacopoeia is used in a
medicinal product prepared for the special needs of individual

patients, the need for compliance with the present general
monograph is decided in the light of a risk assessment that
takes account of the available quality of the substance and its
intended use.
Where medicinal products are manufactured using substances
for pharmaceutical use of human or animal origin, the
requirements of chapter 5.1.7. Viral safety apply.
Substances for pharmaceutical use may be used as such or
as starting materials for subsequent formulation to prepare
medicinal products. Depending on the formulation, certain
substances may be used either as active substances or as
excipients. Solid substances may be compacted, coated,
granulated, powdered to a certain fineness, or processed
in other ways. A monograph is applicable to a substance
processed with an excipient only where such processing is
mentioned in the definition section of the monograph.

Substance for pharmaceutical use of special grade. Unless
otherwise indicated or restricted in the individual
monographs, a substance for pharmaceutical use is intended
for human and veterinary use, and is of appropriate quality for
the manufacture of all dosage forms in which it can be used.

Polymorphism. Individual monographs do not usually specify
crystalline or amorphous forms, unless bioavailability is
affected. All forrns of a substance for pharmaceutical use
comply with the requirements of the monograph, unless
otherwise indicated.

PRODUCTION

Whether or not it is specifically stated in the individual
monograph that the substance for pharmaceutical use:
— is a recombinant protein or another substance obtained

as a direct gene product based on genetic modification,
where applicable, the substance also complies with the
requirements of the general monograph Products of
recombinant DNA technology (0784);

— is obtained from animals susceptible to transmissible
spongiform encephalopathies other than by experimental
challenge, where applicable, the substance also complies
with the requirements of the general monograph Products
with risk of transmitting agents of anirnal spongiform
encephalopathies (1483);

— is a substance derived from a fermentation process,
whether or not the micro-organisms involved are modifted
by traditional procedures or recombinant DNA (rDNA)
technology, where applicable, the substance also complies
with the requirements of the general monograph Products
offerrnentation (1468).

1f solvents are used during production, they are of suitable
quality. In addition, their toxicity and their residual level
are taken into consideration (5.4). 1f water is used during
production, it is of suitable quality.
The identity of elemental impurities derived from intentionally
added catalysts and reagents is known, and strategies for
controlling them should be established using the principles of
risk management.

General Notices (1) apply to all rnonographs and other texts

Substances for pharmaceutical use are manufactured by
procedures that are designed to ensure a consistent quality and
comply with the requirements of the individual monograph or
approved specification.

01/2018:2034 The manufacture of active substances must take place under
conditions of good manufacturing practice.
The provisions of general chapter 5.10 apply to the control of
impurities in substances for pharmaceutical use.

Corpora ad usum pharmaceuticum
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solution is not more intense than that of a solution of 83 pg
of quinine R in 1000 mL of 0.005 Msulfuric acid examined
under the same conditions.

Sulfides. To 1.0 g in a conical flask add 5 mL of hydrochioric
acid RI and 20 mL of ‘,vater R. Heat to boiling. The fumes
released do not turn lead acetate peper R brown.
Copper: maximum 25 ppln.

Atomic absorption spectrometry (2.2.23, Method 1).
Test solution. Use solution S.
Reference solutions. Prepare the reference solutions using
copper standard solution (0.1 per cent Cu) R and diluting with
0.1 M hydrochloric acid.
Source: copper hollow-cathode lamp.
Wavelength: 325.0 nm.
Atorn isation device air-acetylene flame.
Lead: maximum 10 ppm.
Atomic absorption spectrometry (2.2.23, Method 1).
Test solution. Use solution S.
Reference solutions. Prepare the reference solutions using leed
standard solution (100 ppm Pb) R and diluting with 0.1 M
hydrochioric acid.
Source: lead hollow-cathode lamp.
Wavelength: 283.3 nm; 2 17.0 nm may be used depending on
the apparatus.
Atomisation device: air-acetylene flame.
Zinc: maximum 25 ppm.
Atomic absorption spectrometry (2.2.23, Method 1).
Test solution. Use solution S.
Reference solutions. Prepare the reference solutions using zinc
standard solution (100 ppm Zn) Rand diluting with 0.1 M
hydrochioric acid.
Source: zinc hollow-cathocle lamp.
Wavelength: 214.0 nm.
Atomisation device: air-acetylene flame.
Loss on drying (2.2.32): maximum 15 per cent, determined
on 1.00 g by drying in an oven at 120°C for 4h.
Sulfated ash (2.4.14): maximum 5.0 per cent, determined on
1.0 g.
Adsorption power. To 0.300 g in a 100 mL
ground-glass-stoppered conical flask add 25.0 mL of
a freshly prepared solution of 0.5 g ofphenazone R in 50 mL
of water R. Shake thoroughly for 15 min. Filter and reject
the first 5 mL of filtrate. To 10.0 mL of the filtrate add 1.0 g
of potassium bromide R and 20 mL of dilute hydrochioric
acid R. Using 0.1 mL of methyl red solution R as indicator,
titrate with 0.Ol67Mpotassium bromate until the red colour
is discharged. Titrate slowly (1 drop every 15 s) towards the
end of the titration. Carry out a blank titration using 10.0 mL
of the phenazone solution.
Calculate the quantity of phenazone adsorbed per 100 g of
activated charcoal from the following expression:

2.353 (a — b)
TO

a number of millilitres of 0.0 167 M potassium
bromate used for the blank;

b = number of millilitres of 0.0167 M potassium
bromate used for the test;

m = mass in grams of the substance to be examined.

Minimum 40 g of phenazone is adsorbed per 100 g of activated
charcoal, calculated with reference to the dried substance.
Microbial contamination
TAMC: acceptance criterion i0 CFU/g (2.6.12).
TYMC: acceptance criterion 102 CFU/g (2.6.12).

01/2008:1189
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CHENODEOXYCHOLIC ACID

Acidum chenodeoxycholicum

CO2H

C,4H4}04 M, 392.6
[474-25 -9]

DEFINITION
Chenodeoxycholic acid contains not less than 99.0 per
cent and not more than the equivalent of 101.0 per cent
of 3a,7a-dihydroxy-5-cholan-24-oic acid, calculated with
reference to the dried substance.

CHARACTERS
A white or almost white powder, very slightly soluble in water,
freely soluble in alcohol, soluble in acetone, slightly soluble
in methylene chloride.

IDENTIFICATION
First identification: A.
Second ident[ication: B, C.
A. Examine by infrared absorption spectrophotometry

(2.2.24), comparing with the spectrum obtained with
chenodeoxycholic acid CRS. Examine the substances
prepared as discs usingpotassium bronzide R.

B. Examine the chromatograms obtained in the test for related
substances. The principal spot in the chromatogram
obtained with test solution (b) is similar in position,
colour and size to the principal spot in the chromatogram
obtained with reference solution (a).

C. Dissolve about 10 mg in 1 mL of sulfuric acid R. Add
0.1 mL offormaldehyde solution R and allow to stand for
5 min. Add 5 mL of water R. The suspension obtained is
greenish-blue.

TESTS

Specific optical rotation (2.2.7). Dissolve 0.500 g in
methanol R and dilute to 25.0 mL with the same solvent. The
specific optical rotation is + 11.0 to + 13.0, calculated with
reference to the dried substance.
Related substances. Examine by thin-layer chromatography
(2.2.27), using a suitable silica gel as the coating substance.
Test solution (a). Dissolve 0.40 g of the substance to be
examined in a mixture of 1 volume of water R and 9 volumes
of acetone R and dilute to 10 mL with the same mixture of
solvents.
Test solution (b). Dilute 1 mL of test solution (a) to 10 mL with
a mixture of 1 volume of water R and 9 volumes of acetone R.
Reference solution (a). Dissolve 40 mg of chenodeoxycholic
acid CRS in a mixture of 1 volume of water R and 9 volumes
of acetone R and dilute to 10 mL with the same mixture of
solvents.
Reference solution (b). Dissolve 20 mg of lithocholic acid CRS
in a mixture of 1 volume of water R and 9 volumes of acetone R
and dilute to 10 mL with the same mixture of solvents. Dilute
2 mL of the solution to 100 mL with a mixture of 1 volume of
water R and 9 volumes of acetone R.

STORAGE
In an airtight container.

1840 See the information section on general monographs (cover pages)
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Reference solution (c). Dissolve 20 mg of ursodeoxycholic
acid CR8 in a mixture of 1 volume of water R and 9 volumes
of acetone R and dilute to 50 mL with the same mixture of
solvents.
Reference solution (d). Dissolve 20 mg of cholic acid CRS in a
mixture of 1 volume of ivater R and 9 volumes of acetone R
and dilute to 100 mL with the same mixture of solvents.
Reference solution (e). Dilute 0.5 mL of test solution (a) to
20 mL with a mixture of 1 volume of water R and 9 volumes of
acetone R. Dilute 1 mL of the solution to 10 mL with a mixture
of 1 volume of water R and 9 volumes of acetone R.
Reference solution (f). Dissolve 10 mg of chenodeoxycholic
acid CRS in reference solution (c) and dilute to 25 mL with
the same solution.
Apply separately to the plate 5 p1 of each solution. Develop in
an unsaturated tank over a path of 15 cm using a mixture of
1 volume of glacial acetic acid R, 30 volumes of acetone R and
60 volumes of methylene chioride R. Dry the plate at 120°C for
10 min. Spray the plate immediately with a 47.6 gIL solution
of phosphornolybdic acid R in a mixture of 1 volume of sulfuric
acid R and 20 volumes of glacial acetic acid R and heat again
at 120 °C until blue spots appear 00 a lighter background.
In the chromatogram obtained with test solution (a): any
spot corresponding to lithocholic acid is not more intense
than the principal spot in the chromatogram obtained with
reference solution (b) (0.1 per cent); any spot corresponding
to ursodeoxycholic acid is not more intense than the principal
spot in the chromatogram obtained with reference solution (c)
(1 per cent); any spot corresponding to cholic acid is not more
intense than the principal spot in the chromatogram obtained
with reference solution (d) (0.5 per cent); any spot apart from
the principal spot and any spots corresponding to lithocholic
acid, ursodeoxycholic acid and cholic acid, is not more intense
than the principal spot in the chromatogram obtained with
reference solution (e) (0.25 per cent). The test is not valid
unless the chromatogram obtained with reference solution (f)
shows two clearly separated principal spots.
Heavy metals (2.4.8). 1.0 g complies with test C for heavy
metals (20 ppm). Prepare the reference solution using 2 mL
of lead standard solution (10 pprn Pb) R.
Loss on drying (2.2.32). Not more than 1.5 per cent,
determined on 1.000 g by drying in an oven at 105 °C.
Sulfated ash (2.4.14). Not more than 0.1 per cent, determined
on 1.0 g.

ASSAY
Dissolve 0.350 g in 50 mL of alcohol R, previously neutralised
to 0.2 mL of phenolphthalein solution R. Add 50 mL of waterR
and titrate with 0.1 M sodiu,n hydroxide until a pink colour is
obtained.
1 mL of 0.1 iW sodi om hydroxide is equivalent to 39.26 mg of
C,4H4004.

IMPURITIES

1R2
HO i-i Ri

-R

A. R = H, Ri = OH, R2 H, R3 = H: 3a-7-dihydroxy-5-
cholan-24-oic acid (ursodeoxycholic acid),

B. R H, Ri = H, R2 = OH, R3 = OH: 3a,7a,12a-trihydroxy-
53-cholan-24-oic acid (cholic acid),

C. R H, R1 H, R2 = H, R3 = H: 3ct-hydroxy-53-cholan-
24-oic acid (lithocholic acid),

D. R = H, R1 = OH, R2 = H, R3 = OH: 3a,73,12a-trihydroxy-
53-cho1an-24-oic acid (ursochôlic acid),

E. R= H, R1 = H, R2 =H, R3 = OH: 3ct,12c-dihydroxy-5-
cholan-24-oic acid (deoxycholic acid),

F. R = H, R1÷R2 = 0, R3 = H: 3a-hydroxy-7-oxo-5j3-
cholan—24-oic acid,

G. R = CH1, R1 = OH, R2 = H, R3 H: methvl
3a,7-dihydroxy-5-cholan-24-oate.

01/2008:1774
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CHITOSAN HYDROCHLORIDE

DEFINITION

Chitosani hydrochioridum

Chitosan hydrochioride is the chloride salt of an unbranched
binary heteropolysaccharide consisting of the two units
N-acetyl-D-glucosamine and D-glucosamine, obtained by
partial deacetylation of chitin normally leading to a degree
of deacetylation of70.0 per cent to 95.0 per cent. Chitin is
extracted from the sheils of shrimp and crab.

PRODUCTION

The animals from which chitosan hydrochioride is derived
must fulfil the requirements for the health of animals suitable
for human consumption to the satisfaction of the competent
authority. It must have been shown to what extent the
method of production allows inactivation or removal of any
contamination by viruses or other infectious agents.

CHARACTERS

Appearance: white or almost white, fine powder.
Solubility: sparingly soluble in water, practically insoluble in
anhydrous ethanol.

IDENTIFICATION
A. Infrared absorption spectrophotometry (2.2.24).

Preparation: discs.
Comparison: chitosan hydrochioride CR8.

B. It gives reaction (a) of chlorides (2.3.1).
C. Dilute 50 mL of solution S (see Tests) to 250 mL with a

25 per cent V/V solution of ammonia R. A voluminous
gelatinous mass is formed.

D. To 10 mL of solution S add 90 mL of acetone R. A
voluminous gelatinous mass is formed.

TESTS

Solution S. Dissolve 1.0 g in 100 mL of waterR and stir
vigorously for 20 min with a mechanical stirrer.
Appearance of solution. Solution S is not more opalescent
than reference suspension 11(2.2.1) and not more intensely
coloured than reference solution BY5 (2.2.2, Method II).
Matter insoluble in water: maximum 0.5 per cent.
Add 2.00 g to 400.0 mL of water R while stirring until no
further dissolution takes place. Transfer the solution to a 2 L
beaker, and add 200 mL of water R. Boil the solution gently for
2 h, covering the beaker during the operation. Filter through
a sintered-glass filter (40) (2.1.2), wash the residue with water
and dry to constant weight in an oven at 100-105 °C. The
residue weighs a maximum of 10 mg.
pH (2.2.3): 4.0 to 6.0 for solution S.
Viscosity (2.2.10): 80 per cent to 120 per cent of the value
stated on the label, determined on solution S.
Determine the viscosity using a rotating viscometer at 20 °C
with a spindle rotating at 20 r/min, using a suitable spindle for
the range of the expected viscosity.

H
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Van:
Aan:
Cc: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP
Onderwerp: ontvangstbevestiging handhavingsverzoek onze referentie IT 2011893
Datum: maandag 14 mei 2018 18:08:11

Geachte 
Hierbij bevestig ik het ontvangst van uw handhavingsverzoek d.d. 7 mei 2018 met kenmerk

2315375.420068 met begeleidende brief en 29 bijlagen.
De inspectie beraadt zich over de inhoud hiervan en haar reactie daarop.
 
Met vriendelijke groet,
 

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IGJ1

..........................................................
Afdeling Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 | 3521 AZ | Utrecht
Postbus 2518 | 6401 DA | Heerlen
.......................................................
T telefoon 088 120 5000
gmpgdp@igj.nl
https://www.igj.nl
Twitter: @IGJnl
.......................................................
Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen
.......................................................
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Doc. 42Overal 10.2e, tenzij
anders aangegeven

Van:
Aan:

Cc: bienstoostbus IG) GMP-GDP
Onderwerp: verslag overleg 1juni 2018 initieel overleg handhavingsverzoek AMC 1T2011893
Datum: zondag 3juni 2018 22:47:06

Beste collega’s,
Hieronder kort de besproken punten in het initieel overleg 1juni 2018 over het
handhavingsverzoek AMC.

• In Opzet aankondigingsbrief inspectie AMC verwijzen naar handhavingsverzoek n.a.v.
bereiding CDCA capsules, opzet ter review naar allen opsturen actieB (uitgevoerd)

Alleen indien AMC verzoekt om inzage te hebben in het handhavingsverzoek dan “niet
vertrouwelijke” versie van handhavingsverzoek op sturen waarbij Leadiant geïnformeerd moet
worden.

• Pharmacovigilantie/ GCP informeren/laten beoordelen punt 4 en 25 van
handhavingsverzoek actie (uitgevoerd mail 2juni gestuurd naar

• Reclametoezicht ( handhavingsverzoek laten beoordelen op o.a. punt 93, 94 op
overtreding art. 84 en 85 gnmw actie (uitgevoerd mail 2 juni gestuurd naar

• Communicatie informeren over vervolg handhavingsverzoek actiel (uitgevoerd, mail 2
juni gestuurd naar

• Accounthouder MSZ informeren over handhavingsverzoek AMC actiel (uitgevoerd, mail
2juni gestuurd naar

• VWS is geïnformeerd over handhavingsverzoek. 12juni inspectiebezoek bij AMC gepland.
Geen additionele informatie nodig van Leadiant, voor 8juli communicatie richting Leadiant
over voortgang handhavingsverzoek.

• Aandachtspunten tijdens inspectiebezoek AMC zijn:
o Duidelijkheid krijgen of de bereiding magistraal of niet magistraal is
o Product wel of niet doorgeleverd wordt (rol politheek versus ziekenhuisapotheek

AMC)
o Afnemers van het product
o Veiligheidsrisico’s patiënten die het product gebruiken
Andere aandachtspunten door allen aan te leveren aan actie allen voor
inspectiebezoek 12juni!

• Na inspectie overleg inplannen actie (uitgevoerd overleg gepland op 14juni)
Nog onduidelijk of n.a.v. inspectiebezoek een rapport/verslag of indien overtreding is
geconstateerd gelijk een boeterapport geschreven wordt.

Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur 1GJ1

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

T telefoon 088 120 5000
gmDpdo1icli.nl



httD5://www.icjj.nl

Twitter: @IGJnl

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen
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Overal 10.2e, tenzij Doc 43
anders aangegeven

Van:
Aan:
Onderwerp: RE: beoordeling Handhavingsverzoek 112011893 Leadiant
Datum: maandag 4 juni 2018 07:11:05

Beste
Ik snap liet. We gaan ons best doen aan te haken.
Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: jLnl>
Datum: maandag O4jun. 201812:08 AM
Aan: <‘ igjnl>
Kopie ‘1 1)igi ni>

igi_ni>

i.Lni>
Onderwerp: RE: beoordeling Handhavingsverzoek 1T201 1893 Leadiant.

Beste
Wegens ziekte en gelijk een buitenlandse dienstreis erachteraan heb ik pas 1 juni intern een
initieel overleg over betreffende handhavingsverzoek kunnen beleggen (met personen in de CC).
Een dag later heb ik jou een email gestuurd om te zorgen dat reclametoezicht zo vroeg mogelijk

betrokken is. Het kon helaas niet eerder.

Voor overleg zou ik deze week woensdag of vrijdag (voor 2 uur ‘s middags) beschikbaar kunnen
zijn. De andere dagen ben ik op inspectie.

Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur 1G31

Afdeling Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
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
omoodoioi.nl
https://www.icii.nl
Twitter: (IGJnl

Bekijk het verhaal van IG]: Gezond vertrouwen

Van:
Verzonden: zondag .3 juni 2018 21:12
Aan:
CC:
Onderwerp: Rh: beoordeling Manclrlavingsverzbekl 1 2U1Ï9.3 Leacliant.



Doc 43

Sorry te snel verzonden

Dag

Jammer datJe ons hier wat laat bij aansluit
-. ii 1B

-

Ik zal morgen
- vragen of ze het dossier wil beoordelen en een overleg met je kan

plannen deze week.

Groet,

Van:
Verzonden: zondag . juni 1018 21:11
Aan:
CC:
Onderwerp: R: beoordeling Handlrlavingsvërzoek II 2U1fl393 Leacliant.

Dag ,

Jammer dat je ons hier wat laat bij aansluit.

_______

I11.1

Ik zal morgen vragen of

Van:
Verzonden: zaterdag 2 juni2018 23:02
Aan:
CC:
Onderwerp: beoordeling Handnavingsverzoek 1l2U1193 Leadiant.
Urgentie: Hoog

Beste

We hebben een handhavingsverzoek ontvangen van bedrijf Leadiant om onderzoek uit te voeren
naar o.a. het AMC t.a.v. het bereiden van Chenodeoxycholic acid (CDCA) capsules. In het
handhavingsverzoek wordt ook gesproken over een mogelijke overtreding van artikel 84 lid 1 en
artikel 85 Gnw (verbod op reclame) door het AMC. Kan je beoordelen op basis van de informatie
in het handhavingsverzoek of dit een daadwerkelijke overtreding is en/of om dit te beoordelen
meer informatie nodig is. Het gaat o.a. over punt 93,94, 125-127 en 141 in het
handhavingsverzoek.

Op basis van een mogelijke overtreding van artikel 18, 38b en 40 zal door Farmaceutische
bedrijven 12 juni een bezoek bij het AMC uitgevoerd worden op meer informatie te vergaren
over o.a. het bereiden van CDCA capsules. Indien jullie meer informatie van AMC nodig hebben,
zou dit in het bezoek meegenomen kunnen worden.
Graag hoor ik spoedig van je, indien nodig kunnen we nog een overleg inplannen.
Heb je voor bovenstaand een activiteit in WPM gegeven, het handhavingsdocument zit ook in
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WPM.

Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IG]1

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

T telefoon 088 120 5000
omodoioj.nl

htto://www.ioj.nl
Twitter: IGJnl

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen



Doc. 44
Overal 1O.2e

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Apotheek Academisch Medisch Centrum
t.a.v. de Raad van Bestuur Farmaceutische bedrijven

Meibergdreef 9 Stadspiateau 1
1105 AZ AMSTERDAM

bus2
6401 DA Heerien
T 088 120 50 00
F 088 120 50 01
wwwiniC.c.: mevrouw apotheker
Inlichtingen bij

—i
gmpgdp@igj.nl

Datum 4 juni 2018
Ons kenmerkOnderwerp Bezoek d.d. 12 juni 2018
V2006337
2018 2127119/

Geachte heer, mevrouw,

Door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) zal bij uw
ziekenhuisapotheek Academisch Medisch Centrum (AMC) aan de Meibergdreef 9 te
Amsterdam een inspectie uitgevoerd worden naar aanleiding van een verzoek tot
handhavend optreden (1T20 11893) vanwege de bereiding van het
ongeregistreerde preparaat Chenodeoxycholic acid (CDCA) capsules. Indien
noodzakelijk zal de inspectie uitgebreid worden naar de poliklinische apotheek
AMC.

De inspectie zal plaatsvinden op 12juni 2018, aanvang 10:00 uur en duurt in de
regel een hele dag. Graag ontvangt de inspectie per omgaande per mail een
ontvangstbevestiging van deze afspraak, op het e-mail adres: gmppdpipi.nI

Bovengenoemde inspectie zal worden uitgevoerd door ondergetekende samen met
mevrouw i inspecteur

In verband met de voorbereiding door het inspectieteam verzoek ik u de volgende
documenten klaar te leggen voor aanvang van de inspectie:

- een recent Site Master File (indien aanwezig);
- een organogram en organisatieschema van de ziekenhuisapotheek en

tevens van de poliklinische apotheek AMC;
- een overzicht van de door u vrijgegeven en geproduceerde CDCA capsules

inclusief overzicht afnemers aan wie is afgeleverd dan wel patiënten aan
wie is terhandgesteld;

- de bereidings-en vrijgifte documentatie van alle vrijgegeven batches CDCA
capsules, inclusief kwaliteltsdocumentatie van de gebruikte grondstoffen;

- alle relevante apotheekprocedures voor de procesgang van de CDCA
capsules vanaf ontvangst van het recept tot aan de vrijgifte van het
product;

- het productdossier van de CDCA capsules;
- een overzicht van de namen van de gesprekspartners.

Het is gebruikelijk dat het programma van deze inspectie bij aanvang van het
bezoek met de betrokkenen wordt besproken en zover mogelijk wordt vastgesteld.

F058103

Pag,na 1 van 2
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Daarnaast kan het programma naar aanleiding van de bevindingen tijdens het
bezoek worden aangepast.

Aandachtspunten:
- Ik verwacht dat tijdens de inspectie de gevestigd apotheker aanwezig is.
- Ik verwacht dat hij de introductie en het eindgesprek de Raad van Bestuur

aanwezig is.
- Ik verzoek u tijdens de inspectie het kwaliteitshandboek, uw

vergunning(en), ontheffingen en contract(en) ter inzage aanwezig te
hebben.

- Tijdens de inspectie zullen diverse documenten waaronder procedures ter
inzage opgevraagd worden.

- Tijdens de inspectie kunnen monsters genomen worden.
- Bij aanwezigheid van een elektronisch kwaliteitssysteem wordt u verzocht

om van de opgevraagde procedures een schriftelijke uitdraai te maken.
- Het is aan te bevelen iemand beschikbaar te hebben om de documenten op

te zoeken en desgevraagd uit te draaien.
- Het inspectieteam kan besluiten dat een additionele inspectiedag

noodzakelijk is. Dit zal in t eindgesprek aan u worden meegedeeld.

Hoogachtend,

Mevrouw f
Coördinerend/Specialifisch Inspecteur IGZ’

Ons kenmerk
V2006337
2018-2127119f •
Datum
4 juni 2018

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

F058/03
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Overal 1O.2.ej Doc. 45

Van:
Aan:
Onderwerp: Re: monstername tijdens inspectie 12juni
Datum: maandag 4juni 2018 14:38:29

Beste

van de grondstof hebben we ca 10 gram nodig.
van de capsules minimaal 50 stuks.

mvg

From: igj.nI>
To - nvm ni < nvm ni>

Cc gjnl> igjnl>
Date: 04-06-2018 13:17

Subject. monstername tijdens inspectie 12juni

Beste

12juni zal een inspectie uitgevoerd worden bij het Academisch Medisch Centrum
Amsterdam t.a.v. het bereiden van Chenodeoxycholic acid (CDCA) capsules. We zijn van
plan om tijdens de inspectie monsters te nemen van de werkzame stof en ook van de
betreffende capsules.

Deze zouden we getest willen hebben op o.a. related substances, polymorf 1 en de gehalte
van de capsules en wellicht ook dissolutie van de capsules?
Zou dit kunnen en wat heb je nodig om dit uit te voeren?

Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IGJ’

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

T telefoon 088 120 5000
gmpgdpigj.nI
https:/Jwww.igj.nl
Twitter: IGJnl

Bekijk het verhaal van IG]: Gezond vertrouwen



Overal 10.2e, tenzij Doc. 46
anders aangegeven

Van: Buiten reikwijdte verzoek
Aan: Diensbjostbus IG] GMPDP

Cc: Buiten reikwijdte verzoek
Onderwerp: [DOORGESTUURD NAAR 1 Handhavingsverzoek namens Leadiant GmbH i.v.m. (doorgeleverde)

bereidingen van chenodeoxycholic acid (CDCA) - uw referentie: IT 2011893 [IWOV-Dossiers.F1D350911
Datum: woensdag 6juni 2018 18:49:14
Bijlagen: image002.gng

image0o5.ong
Bijlage 30.Overzicht Euro-Chemicals.PDF

Geachte dames en heren,

Graag verwijs ik naar het handhavingsverzoek namens cliënte Leadiant GmbH (“Leadiant”) van 7
mei 2018, dat bij de IGi (i.o.) bekend is onder nr. IT 2011893.

Zeer recent heb ik een kopie in handen gekregen van een overzicht van geregistreerde “kostbare
(wees)geneesmiddelen” op het briefhoofd van Euro-Chemicals BV. (“Euro-Chemicals”). Dit
overzicht wordt kennelijk door Euro-Chemicals gebruikt in contacten met apotheken. In het
overzicht worden de prijs (AIP) per verpakking en de gemiddelde kosten per jaar/patiënt afgezet
tegen een “prijs per kilo registratiehouder” (waarmee kennelijk wordt gedoeld op de API). Het
gaat om diverse geregistreerde geneesmiddelen. Dit overzicht van Euro-Chemicals lijkt te
suggereren dat op zijn minst wordt verkend of patiënten die deze geneesmiddelen gebruiken,
eveneens zouden kunnen worden omgezet naar een ongeregistreerde (apotheek)bereiding, om
financiële redenen.

Omdat het handhavingsverzoek mede betrekking heeft op het handelen van Euro-Chemicals,
zend ik u hierbij dat overzicht (als doorgenummerde bijlage 30). Het betreft vertrouwelijke
informatie waarvan uitsluitend uw Inspectie kennis mag nemen (d.w.z. de bijlage hoort bij de
vertrouwelijke versie (i) van het handhavingsverzoek).

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende heb geïnformeerd en zie uw nadere berichten met
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
mede namens Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek 1
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Buiten reikwijdte verzoek

Van: Buiten reikwijdte verzoek
Verzonden: maandag / mei 2Uii lb:21
Aan: meldpunt@igj.nl; igj.nl; igj.nl
CC: Buiten reikwijdte verzoek

Onderwerp: hancrnavingsverzoek namens Leadiant GmbH .v.m. (doorgeleverde) bereidingen van
chenodeoxycholic acid (CDCA) - Deel 1 [IWOV-Dossiers.F1D35091]
Urgentie: Hoog

Geachte heer geachte heer geachte mevrouw geachte heer

d gelijk aan document 1.0



Doc. 49
Overal 10.2e 1

Van:
Aan:
Onderwerp: RE: accounthouder AMC n.a.v. 1T2011893
Datum: donderdag 7juni 2018 23:02:00

Beste

Het inspectiebezoek bij het AMC is bevestigd en zal 12 juni plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IGJ1

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

T telefoon 088 120 5000
gmpgdpioi.nl
httos ://www.iai.nl
Twitter: IGJnl

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen

Van:
Verzonden: d4juhi 2018 8:06

Oierwerp: TcOUnth0Li:er AMC n.a.v. fl2011893

Hoi

Mvg,

Van: jgj.nI>
Datum: zaterdag O2jun. 2018 11:O7PM
Aan: jnl>
Kopie i.gjni
Onderwerp: accounthouder AMC n.a.v. 1T201 1893

Beste

Kan je aan mij doorgeven wie de accounthouder van het AMC is? We hebben ni. een
handhavingsverzoek binnengekregen van het bedrijf Leadiant n.a.v. het bereiden van
Chenodeoxycholic acid (CDCA) capsules door de ziekenhuisapotheek van het AMC. We zullen 12
juni een bezoek aan het AMC uitvoeren om meer gegevens te vergaren over mogelijke
overtredingen van de Gnw. Ik zal de accounthouder dan op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen hierover.



Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IGJ1

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

T telefoon 088 120 5000
om ocid D) cii. ni
htts ://www.icij.nl
Twitter: IGJnl

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen

Doc. 49



Overal 1O.2.e Doc. 50

Van:
Aan: amc.nl’
Cc: Dienstnostbus IG] GMP-GDP
Onderwerp: AMC aanschuiven inspecteurs reclametoezicht inspectie 12juni as.
Datum: vrijdag 8juni 2018 15:08:49

E-mailadres: amc.nI

Geachte mevrouw

Zoals zojuist telefonisch besproken schuiven bij de inspectie van a.s. dinsdag 12juni om 10:00
uur aan mevrouw en de heer inspecteurs
reclametoezicht.

Ter voorbereiding vragen wij u om te zorgen dat de mensen in uw ziekenhuis welke betrokken
zijn geweest bij het AMC (pers)bericht en de daaropvolgende interviews en mediaberichten
aanwezig zijn.

Ik vertrouw u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Toezicht IGZ’

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

M: 06-

E: jgjjjj
https://www.icji.nl
Twitter: 1Gnl

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen

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

Van amc uva nl>
Verzonden: woensdag 6juni 2018 15:02
Aan: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdpigj.nl>
CC: secretariaatrvb <secretariaatrvbamc.uva.nl>; amc.uva.nl>
Onderwerp: [DOORGESTUURDI EN EN OPGESLAGEN] t.a.v. mevrouw
Urgentie: Hoog

Geachte mevrouw

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw schrijven d.d. 4juni 2018 (kenmerk V2006337 —

2018-2127119 ), waarin u ons meldt dat op 12juni aanstaande een inspectie uitgevoerd zal
worden bij de ziekenhuisapotheek van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Deze inspectie
zal door u samen met mevrouw worden uitgevoerd.
Voor dit bezoek is mevrouw drs. , uw contactpersoon.



Met vriendelijke groet,

Secretanaat medische directie/Zorgsupport
Aanwezig van ma t/m do telefoon: 020

Academisch Medisch Centrum E2-216 Postbus 22660 1100 DD Amsterdam

AMC Disclaimer : https://www.pmc.nl/djsclpij-nr

Doc. 50
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Rmsterdam umc Overal 1O.2.e

Universftair Medische Centra

Locatie AMC Meibergreef 9, 1105 AZ Amsterdam

Voorstel agenda IGJ Inspectie 12juni 2018

10:00 uur Opening en ontvangst E2-140

Presentatie

10:30 uur Interview aanwezigen plenair E2-140

deelnemers nader te bepalen: Interview ziekenhuisapotheek: M01-225

12:30u -13:30 uur Lunch

13:30 uur Vervolg interview

Deelnemers nader te bepalen: eindgesprek

Aanwezigen

Inspecteurs (1GJ):

inspecteur IGJ

coördinerend/specialistisch inspecteur IGJ

inspecteur reclametoezicht

—

, inspecteur reclametoezicht

Amsterdam UMC, locatie AMC:

Raad van Bestuur Amsterdam UMC

Raad van Bestuur Amsterdam UMC

L Medische Directie

afd Inwendige Geneeskunde (aanwezig tot 12 00 uur)

afdeling In- en externe communicatie

Apotheek Amsterdam UMC (aanwezig tot 15:00 uur)

gevestigd apotheker locatie Meibergdreef, hoofd Laboratorium Apotheek

ziekenhuisapotheker (QA)

ziekenhuisapotheker (OP)

ziekenhuisapotheker, hoofd Kenniscentrum Geneesmiddelenonderzoek
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Voorstel aanwezigen bii interview ziekenhuisapotheek:

ziekenhuisapotheker Qualified Person

ziekenhuisapotheker, Hoofd Kenniscentrum Geneesmiddelerionderzoek

kwaliteitsfunctionaris apotheek

Voorstel aanwezigen bij eindgesprek

Raad van Bestuur Amsterdam UMC

Raad van Bestuur Amsterdam UMC

Medische Directie

1 afdeling In- en externe communicatie

gevestigd apotheker locatie Meibergdreef hoofd Laboratorium Apotheek

ziekenhuisapotheker (QA)

ziekenhuisapotheker (UP)

1 , ziekenhuisapotheker, hoofd Kenniscentrum Geneesmiddelenonderzoek
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GMT is aangeschakeld, ik heb hierover gesproken.

Aan:

CC: igj.nl>;
V gj.nl>

Onderwerp: Contact VWS over handhavingsverzoek AMC

Hallo

Van begreep ik dat jij VWS had ingelicht over het handhavingsverzoek.
toegegaan en is er een reactie terug ontvanr’

Naar wie is dit

11.1

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Overal 1O.2.e, tenzij
anders aangegeven

Dag

RE: contact VWS over handhavingsverzoek AMC
maandag 11juni 2018 10:19:30

Groet,

Van:

Verzonden: maandag 11 juni 2018 10:07

1 @ igj. ni>

Groet
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Overal 10.2e, tenzij
anders aangegeven
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Doc. 54Overal 1O.2.e

Van:
Aan:
Cc: Dienstoostbus IGJ GMP-GDP
Onderwerp: RIVM Brief Onderzoeksopdracht met bijlagen
Datum: donderdag 14juni 2018 16:44:53
Bijlagen: RIVM 180614 V2006337 Brief Onderzoeksoodracht 2018-2134410 AKK odfCHENODEO.PDF

data ah uercus002.i
data eb ouercuso0l.ioci

Geachte mevrouw

_______

Bijgaand ontvangt u de door mevrouw getekende brief met onderzoeksvraag met
bij lagen.

Ik vertrouw u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Toezicht IGZ1

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

M: 06-

ES
https://www.igi.nl
Twitter: (IG3nl

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen

Bij ondertekerung gebruiken wij de organisatienaam genoemd n de wetten op het terrein van de volksgezondheid en de jeugdhulp.

Van:

Verzonden: woensdag 13 juni 2018 13:17
Aan:

‘

______

rivm.nI>
CC: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdp@igj.nl>
Onderwerp: RE: monstername tijdens inspectie 12 juni

Beste

_____

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

Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur 1G31

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

T telefoon 088 120 5000



am aad p@iai fl1
httøs://www.iaj.nl
Twitter: IGJnI

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen
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Doc. 54.1

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie vcrn Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbu5 2518 6401. DA Heerlen

_______________________________

Overal 1O.2.e, tenzij
RIVM

anders aangegevent.a.v. mevrouw r Farmaceutische bedrijven
Postbus 1

Stadspiateau 1
3720 BA BILTHOVEN 3521 AZ Utrecht

T 088 120 5000
F088 120 5001
.VWW.Q1.flI

XnIIchtinen bij

Datum 14 juni 2018
Onderwerp Opdracht onderzoek Chenodeoxycholic acid

Ons kenmerk
V2006337
2018-2134410)Geachte mevrouw beste ..

Naar aanleiding van een verzoek tot handhavend optreden (fl2011893) vanwege
de bereiding van het ongeregistreerde preparaat Chenodeoxycholic acid (CDCA)
capsules is IGJ een onderzoek gestart bij de betrokken ziekenhuisapotheek. Bij dit
onderzoek is één batch van de werkzame stof COCA bemonsterd (batch 17081).
Uit twee verschillende potten (pot 9 en pot 12) zijn monsters en contramonsters
genomen. In totaal zijn vier monsters genomen, deze monsters zijn op 13 juni
2018 aan het RIVM overgedragen.

In het kader van de keririisvraag 8.019 Peilstation, ad-hoc geef ik hierbij het RIVM
de opdracht:
• Analytische testen uit te voeren op de werkzame stof COCA volgens de huidige

(en indien mogelijk de nieuwe versie) van de Ph.Eur monograf9e daarnaast
ook, indien mogelijk de additionele testen uit te voeren beschreven in het
registratie dossier zoals polymorf 1;

• voor de werkzame stof CDCA een vergelijking te maken van de specificaties
en analytische testen uitgevoerd door 10.1.c met de huidige en nieuwe
versie van de Ph.Eur monografie en met die van het geregistreerd product.
Waarbij een inschatting gemaakt wordt van de impact en risico van deze
verschillen. De benodigde documenten zijn als bijlage toegevoegd bij deze
brief.

Het resultaat van het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:
1. Voldoet de werkzame stof COCA 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?

Ik vraag u de resultaten van het onderzoek weer te geven in een rapport, dat
vervolgens door de IGJ kan worden gebruikt in eventuele bestuurlijke maatregelen
richting de ziekenhuisapotheek.

Pagina 1 van 2



Doc. 54.1

Ik verzoek u het rapport uiterlijk 15 juli 2018 aan mij te sturen.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw P
Coördinerend Specialistisch Inspecteur, IGZ’

‘j ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein van devoiksgezondheid en de jeugdhu)p.

F126101

Ons kenmerk
V2006337
2O18-2134410d

Datum
14juni 2018

Pagina 2 van 2



(

Aspect
Appearance

Other tests
Identdication (IR)
Loss on drying ( Ph.Eur 2 232)
Si.ilfated ash ( Ph Eur.2 4.14)
Specific oplical rotatiori (Ph.Eur2 2.7)

Related substances (TLC)
Related substances (TLC)

Assays

Overal 1O.2.e,
tenzij anders
aangegeven

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Assay Chenodeoxycholic acid (titration) 99.0% to 101.0% (dned substance)

CONCLUSION The sample complies with the specifications of the performed analysis

Issued By

100.0%

Date of Issue:

Office ManagerlHR

08/09/2017

Iridustrial Pharmacist, QP

This is an electronic stgnature

1O.1.c

kopIS
t

Paga1van1

1O.1.c

Our Ref

Our Sam ple Id

pharmaceutical contract analysis
1O.1.c

1O.1.c

19244

Date of application

Date of reception:

Date start of analysis

Date of end of analysis

05/09/2017

05/09/2017

06/09/2017

08/09/2017

Applicant

Product Chenoxeoxycholic aod EuroChemicals

Lot number: 170801 Postbus 74

Customer product number: 7570 AS Otdenzaal

Customer reference NETHERLANDS

÷31 (0) 541 744 030

Test Mothod: Ph,Eur.01/2017:t 189

Spec Reference: Ph.Eur,01/2017 1189

PERFORMED ANALYSIS AND RESULTS

Analysis Specification Result

Awhite or almost whito powder. Complies

POSITIVE

NMT 1,5%

NMTO,1 %

+11.0 to +130 (dried substance)

POSITIVE

1.1 %

0.03%

+1127

COMPLIES Compkes



CER’I’IF’ICA’I’E OF ANAIJYSIS

Doc. 54.3

(1)

(2)

Acidily

Chioride

Barium salt

May not cxcecd 0.2%

Comply with the standard

According to dry goods, no loss

than 98%

Product Name:

CAS No.: 474-25-9

Rep Date

MFG. Date

Chenodeoxycholic acid

Aug.08.201 7

Quanhity

l3atch NO.

50.28kg

170801

Iteni

Character

Aug.0 1.2017 Expiry Dat_j Jul.3 1.2022

Specification Resulis

whitc or light yellow crystalline
White crystalline powder,

powder, slightly bitter,offensive
slighily bitter, offeustve smeil

smeli

t 110
.. -F13° ii 10

ldcntifïcation

Specific optical rotation

Positive reaction

Positive reaction

Positive reaction

Positive reaction

No more than O.5m1

<_n nhioi
-LJ. U,O

Comply with the standard

Ignited residuc

Loss on drying May not exceed 2.0%

Related substance

0. 20m1

Complies

Compi ies

0.66%

0.16%

Assaying

Complies

99.7%

t



Doc 55Overal 10.2e, tenzij
anders aangegeven

Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Magistrale bereiding in AMC
Datum: vrijdag 15juni 2018 08:47:00

Ter info. Berichtje van Marina waarin ze Ronnie informeerd over de casus.

en ik hebben Marina bijgepraat. Heeft verder niet tot op- of aanmerkingen geleid.

Groet.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Eckenhausen, M.A.W. (Marina) < )igi.nI>
Datum: donderdag l4jun. 2018 6:14 PM
Aan: Diemen-Steenvoorde, J.A.A.M. van (Ronnie) (igj.nl>
Kopie: jgjjj]>, 1(ii)igj.nl>,

@igj.nl>
Onderwerp: Magistrale bereiding in AMC

Beste Ronnie,

Het AMC heeft enige tijd geleden aangekondigd te starten met de produktie van CDCA
een geneesmiddel wat wordt gebruikt bij de handeling van een zeldzame erfelijke
stofwisselingsziekte. Het gaat dan om magistrale bereiding wat (onder voorwaarden)
conform de Geneesmiddelenwet is toegestaan. Zij hebben daar ook enige publiciteit voor
gezocht.

Magistrale bereiding door apotheken staat in de belangstelling van de politiek (ook de
bewindspersonen). Menigeen is van mening dat dit een oplossing zou kunnen zijn voor de
zgn dure geneesmiddelen.

Gevraagd naar wat de inspectie van het AMC initiatief vond, hebben wij steeds
aangegeven dat het bestuur van een zorginstelling de verantwoordelijkheid draagt voor
kwaliteit en veiligheid in de instelling (dat geldt dus ook dergelijke processen) en dat we
geen reden om te veronderstellen dat dit onvoldoende zou zijn geborgd. Vaste
woordvoeringsljn.

Wij hebben echter een handhavingsverzoek ontvangen van de registratiehouder en dat
betekent een bezoek. Dat bezoek is deze week op locatie geweest en de inspecteurs zijn
nog aan het werken aan het rapport. Het multidisciplinaire overleg vandaag heeft het
volgende opgeleverd aan voorlopige conclusie:

11.1

_

2.



Doc. 55

Ons onderzoek loopt nog. rapporten worden opgesteld, maar zoals liet er nu naar uitziet
komen xve uit op 1

2.

Ik meld je dit alvast, zodat je wat achtergrond kennis hebt, mocht dit ergens ter sprake
komen (wat ik wel verwacht).

Met groet, Marina



Overal 1O.2.e
Doc. 56

Van:
Aan:
Onderwerp: RE: verzoek AMC voor afschrift handhavingsverzoek
Datum: maandag 18 juni 2018 12:21:15
Bijlagen: impcje00l.ona

Hoi

Ik heb cle advocaat van verzoeker vrijdagmiddag gesproken (over iets anders maar het kwam
ter sprake) en zij wilde graag maandag nog haar cliënt informeren dat wij het verzoek aan het
AMC gaan verzenden. Zij vroeg mij of wij daarop konden wachten. Ik heb gezegd dat we nog
wel tot dinsdag konden wachten, maar dat we daarna het verzoek willen versturen. Misschien
stuurt zij vandaag nog een mail hierover.

Morgen anders hier even over spreken? Ik belde je net maar je nam niet op.

Groet

Van:

Verzonden: vrijdag 15 juni 2018 00:24

Aan: igj.nl>
CC: igj.nl>; igj.nI>;
_Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdp@igj.nl>

Onderwerp: verzoek AMC voor afschrift handhavingsverzoek

Hol
We hebben een verzoek voor een afschrift van het handhavingsverzoek ontvangen van het
AMC. Zoals eerder besproken zouden we dan het verzoek zonder de vertrouwelijke bijlagen
opsturen en Leadiant op de hoogte stellen dat we het handhavingsverzoek aan AMC hebben
verstuurd. Is dat verder akkoord en hoe wil je dit praktisch gezien doen? Kan ik het
handhavingsverzoek via email naar het AMC sturen en een email naar0 VFZ0k sturen?
Neem aan dat we dit dan in WPM vastleggen?

Gr

Van: amc.uvanl>

Verzonden: dinsdag 12juni 2018 17:20
Aan: Dienstpostbus IOJ GMP-GDP <gmpgdpigi.nl>
Onderwerp: RE: AMC aanschuiven inspecteurs reclametoezicht inspectie 12juni a.s.

Geachte inspectie, naar aanleiding van het Inspectiebezoek van vandaag ontvangen wij graag
een afschrift van het handhavingsverzoek op basis waarvan u het AMC heeft bezocht voor
inspectie.

Met dank en vriendelijke groet,

LJ Rmsterdom umc
Universitair Medische Certra

Locatie AMC 1 E2-218j Meibergdreef 9, 11O5AZ Amsterdam 1 Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
T: 020- 1 E: amc.nI
www.amsterdamumc.nl t www.amc.nt



Doc. 57Overal 1O.2.e

Van:
Aan:
Onderwerp: RE: verzoek AMC voor afschrift handhavingsverzoek
Datum: dinsdag 19juni 2018 10:43:17
Bijlagen: imaoe00l.ono

0K dank, dan bevestig ik dit aan verzoeker.
Groet

Van:

Verzonden: dinsdag 19 juni 2018 10:42
Aan igjnl>

_______

igj.nJ>
Onderwerp: EW: verzoek AMC voor afschrift handhavingsverzoek

Ter info verzoek is opgestuurd.

Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IGJ1

Afdeling Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
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
gmpodoigj.nl
httos ://www.ipi.nl
Twitter: IG3nI

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen

Van:

Verzonden: dinsdag 19juni 2018 10:41
Aan: amc.uva.nI < amc.uva.nI>
CC: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdpigj.nl>
Onderwerp: RE: verzoek AMC voor afschrift handhavingsverzoek

Geachte
Conform uw verzoek is het handhavingsverzoek (echter zonder bijlagen) bijgevoegd aan deze
mail.

Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IGJ’

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



T telefoon 088 120 5000
moodpil.nl
httrjs //www lol. ni
Twitter: IGJnl

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen

Van: amc.uva.nI>
Verzonden: dinsdag 12juni 2018 17:20

Aan: Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdp&igjnl>
Onderwerp: RE: AMC aanschuiven inspecteurs reclametoezicht inspectie 12juni as.

Dubbel met doc. 56

Doc. 57



Overal 10.2e,
tenzij anders
aangegeven

bienstostbus IGJ GMP-GDP
FW: afspraken n.a.v. overleg 19juni 2018 vervolg handhavingsverzoek AMC
dinsdag 18 december 2018 12:56:00

CC: 1igj.nl>;

jgnl>; _Dienstpostbus lGi GMP-GDP <gmpgdpigj.nl>
Onderwerp: afspraken n.a.v. overleg 19juni 2018 vervolg handhavingsverzoek AMC

Beste collega’s,
N.a.v. het overleg vandaag (aanwezig

______

en zijn de
volgende afspraken gemaakt:

11.1 • overlegt meti het criterium “normale klandizie” voor apotheekbereidingen.

.Act “nde week
• Actie allen om stuk van - waarin het handhavingsverzoek is opgesplitst aan te vullen

Actie zo spoedig mogelijk
• neemt contact op met RIVM of de analyses eerder dan 4 weken uitgevoerd kunnen

worden
• Afgesproken is dat er 2 aparte bezoekverslagen komen. Eén van reclametoezicht en één

van GMP. Reclametoezicht zal deze week het gespreksverslag opsturen en daarna kan AMC
een schriftelijke verklaring geven (tijdslijnen?). GMP heeft 4 weken tijd om bezoekverslag te
finaliseren en daarna AMC 2 weken tijd om te reageren op feitelijke onjuistheden.

• bespreekt intern binnen FB of verder onderzoek bij Eurochemicals nodig is (wellicht ook
Pharmagister?). d
Conclusie reclametoezicht bericht website AMC is reclame, zal in boeterapport ook
voorbeelden van reclame (‘CDCA van hoge kwaliteit’) in informatiebladen voor patiënten en
behandelaars noemen in dezelfde overtreding.

• JZ vraagt eind juni uitstel van handhavingsverzoek aan.• • organiseert volgend overleg voor de zomervakantie.

Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur IGJ1

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

T telefoon 088 120 5000
gmoodpigLnl

httos://www.ioi.nl
Twitter: IGJnl

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Doc. 58

Van:
Verzonden: dinsdag 19juni 2018 15:27
Aan: jgj,nj>;

igjiDi>;

111.1 1.

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen



Overal 10.1e Doc. 59

Van:
Aan: amc.nl”
Onderwerp: Brief AMC verklaring en concept gespreksverslag inspectiebezoek 180612
Datum: dinsdag 26juni 2018 15:26:00
Bijlagen: 2138323 180626 Brief AMC verklaring en concept gespreksverslag inso 180612.odf

2138323 180626 Brief AMC billage concept oespreksverslag inso 180612.pdf
2138323 180626 Brief AMC bijlage verklaring inso 180612.docx

Geachte

Graag attendeer ik u op bijgevoegde brief, het concept gespreksverslag en format voor
verklaring zoals vandaag aangetekend per post naar de Raad van bestuur AMC verstuurd.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Toezicht IGZ’

Afdeling Producten & Mondzorg, team Reclametoezicht
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bezoekadres: Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht
Corr. adres: Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen

M 06-

http://www.igl.nl
Twitter: @IGJnI

Bekijk het verhaal van IG]: Gezond vertrouwen
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Overal 1O.2.e

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heeren

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

cc per mail: amc.nl

Datum 26 juni 2018
Betreft Verklaring en concept gespreksverslag

Geachte Raad van bestuur,

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

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

mijn collega en ondergetekende (beiden senior
inspecteurs). Tijdens dit gesprek hebben we gesproken over het bericht op de
AMC website met de titel “AMC maakt medicijn voor zeldzame
stofwisselingsziekte”en andere mediaberichten over dit onderwerp.
Hierbij stuur ik u het concept gespreksverslag toe, waarop u binnen 2 weken kunt
reageren voor feitelijke onjuistheden.

Feiten en omstandigheden onderzoek

Tijdens het gesprek heeft u aangegeven dat het AMC verantwoordelijk is voor het
bovengenoemde bericht op haar website. In dit bericht wordt gesproken over het
door het AMC bereide geneesmiddel dat chenodeoxycholzuur (CDCA) bevat. Het
wordt beschreven als een “vergelijkbaar middel” als het geregistreerde
Chenodeoxychotic acid Leadiant van de firma Leadiant. Het geneesmiddel van het
AMC wordt magistraal bereid in de apotheek van het AMC en is niet geregistreerd
bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.
In het bericht wordt duidelijk aangegeven om welk geneesmiddel het gaat en voor
welke ziekte. In het web-bericht staat onder andere:

“Het door het AMC-bereide vergelijkbare middel wordt wel vergoed. <....>

“De patiënten kregen het middel nog een tijdje vergoed, ondanks de hoge
prijs, in afwachting van een oplossing. Die is er nu, met het door het AMC
bereide vergelijkbare middel, dat patiënten vanaf nu bij de apotheek van het
AMC kunnen bestellen. Het AMC maakt het middel tegen kostprijs voor elke
patiënt apart. <....>

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Stadspiateau 1
3521 AZ Utrecht
Postbus 2518
6401 DA Heer)en
T 088 120 5000
www.IgJ.nI

Inlichtingen bij

dIenstpostbusRT@igj.nl

Ons kenmerk
2018-
2138323/M2011893/fr

Bijlage(n)
2
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Het staat iedere patiënt in Nederland Vrij het middel bij de apotheek van het
DatumAMC te bestellen. 26 juni 2018

Het AMC heeft alle maatregelen genomen om er zeker van te zijn het middel
veilig en goed is. <•> Kenmerk

2018-
2138323JM201i893,

Hier wordt duidelijk aangegeven dat het eigen bereide geneesmiddel van het AMC
wel door zorgverzekeringen wordt vergoed en dat het door patiënten besteld kan
worden bij de apotheek van het AMC. De inspectie beschouwt dit als beïnvloeding
van het ter hand stellen en daarmee als reclame (zie hieronder de definitie).
Daarnaast heeft het AMC dit bericht over het ongeregistreerde geneesmiddel van
het AMC geplaatst op de (publiek toegankelijke) website van het AMC.

Wettelijk kader

Definitie reclame (Gnw art 1 onder xx):
“Elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand
stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van
de opdracht daartoe.”

In artikel 84, eerste lid van de Gnw is staat:
“Reclame voor dan wel gunstbetoon met betrekking tot een geneesmiddel
waarvoor geen handelsvergunnlng Is verleend, is verboden.”

Op grond van artikel 101 van de Gnw kan de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) ter zake van een overtreding van de genoemde artikelen
een bestuurlijke boete opleggen.

Uit bovenstaande conciudeer ik dat het AMC voor het door het AMC bereide
ongeregisteerde geneesmiddel met de werkzame stof chenodeoxycholzuur
reclame heeft gemaakt en daarmee artikel 84 eerste lid van de
Geneesmiddelenwet heeft overtreden.

Mogelijkheid tot verklaring

Hierbij krijgt u als bestuurder tot uiterlijk 2 weken na dagtekening van deze brief
de gelegenheid om een verklaring over de overtreding af te leggen. U bent niet
verplicht om een verklaring af te leggen.

U kunt uw verklaring schriftelijk of mondeling afleggen.
Indien u kiest voor een schriftelijke verklaring dan kunt u deze ondertekend
sturen naar bovenstaand adres ter attentie van ondergetekende. Indien iemand
anders dan een bestuurder de verklaring ondertekent, dient deze vergezeld te
worden met een volmacht van de bestuurder waarin staat dat deze persoon
hiertoe gemachtigd is door de bestuurder.

Indien u graag mondeling gehoord wilt worden, verzoek ik u om binnen 2 weken
een, afspraak te plannen met het secretariaat Reclametoezicht geneesmiddelen,
via dlenstpostbusRT©iQLnl.

Indien ik voor de gestelde datum geen reactie ontvang, ga ik er van uit dat u geen
verklaring wenst af te leggen.

Als de inspectie na uw verklaring daadwerkelijk overgaat tot het opleggen van een
bestuurlijke boete ontvangt u een voornemen tot boeteoplegging inclusief een
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boeterapport, waarna u alsnog de gelegenheid krijgt uw zienswijze te geven. Voor
meer informatie over de bestuurlijke boete en in het bijzonder over de
Beleidsregels bestuurlijke boete met betrekking tot specifieke wetgeving, verwijs
ik u naar: https ://www.igj. nl/onderwerpen/maatregelen/bestuurlijkeboete

Met vriendIUe ar )

en Jeugd in oprichting

Senior inspecteur IGZ1

Bijiagen: Verslag gesprek 12 juni 2018 — reclamedeel
Template voor schriftelijke verklaring

Datum
26juni 2018

Ken merk
2018-
2138323/M2011893/14

Bij ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein
van de volksgezondheid en dejeugdhulp.
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Inspectie Gezondheidszorg en JeugdOveral 1 O.2.e Ministerie van Volksgezondheid,
WelzijnenSport

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

Inlichtingen bij

dienstpostbusRT@igj.nl

Datumverslag 26juni2018

Omschrijving Gespreksverslag Inspectie AMC - reclame deel
Vergaderdatum 12 juni 2018
Vergaderplaats AMC, Meibergdreef 9, Amsterdam
Aanwezig AMC: , Hoofd, afd. interne en

externe communicatie; Mw. Drs.
Afd.

Inwendige geneeskunde.
IGJ .0.: en Dhr.
beiden senior inspecteur.

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

Publiciteit rondom eigen bereide geneesmiddel van AMC
Het hoofd van de afdeling communicatie van het AMC, , gaf
aan dat hij was benaderd door journalisten van de krant NRC en door de NOS. De
journalisten wilden publiceren over de eigen bereiding van het geneesmiddel
CDCA door het AMC. Deze zaak had hun aandacht omdat NRC en NOS regelmatig
publiceerden over dure geneesmiddelen. De journalist van NRC was goed op de
hoogte en gaf aan dat hij zou publiceren, ook zonder medewerking van het AMC.

vroeg een aantal dagen uitstel, zodat men eerst de
patiënten met de stofwisselingsziekte cerebrotendineuze xanthomatose (XTC) kon
informeren, informeerde telefonisch haar patiënten en de behandelend
artsen in andere ziekenhuizen. De andere artsen informeerden op hun beurt hun
patiënten. Bij de patiënten heerste al onrust, omdat zorgverzekeringen schriftelijk
hadden aangekondigd het dure geneesmiddel CDCA van de firma Leadiant per 1
april 2018 niet meer te vergoeden.
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Het AMC besloot mee te werken aan het verzoek van NRC en NOS, zodat er
gecontroleerde informatie naar buiten zou komen, aldus
Zowel NRC als NOS interviewden de bij het AMC werkzame apotheker
en internist . Op 5 april 2018 werd het nieuwsitem gepubliceerd in de
digitale NRC krant, het NOS journaal en op de website van het AMC.

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

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

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

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

Citaten uit het NRC bericht “Het ziekenhuis durft nu de strijd aan met de
farmaceut”d.d. 5april2018:

vertelde dat het AMC de gelegenheid had om in het artikel
van de NRC feitelijke onjuistheden aan te geven en in eigen citaten iets te
wijzigen. leest enkele citaten uit het NRC bericht:

Kemper: HAls we de goede grondstof hebben, kunnen we dit Vrij makkelijk
doen.”

> Kemper: “Het is even betrouwbaar als het middel dat nu op de markt is.”
> “Het AMC en Pharmagister moesten daarom een slimme route bedenken. Een

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

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

Reclame voor ongeregistreerd geneesmiddel (art. 84 lid 1 Geneesmiddelenwet)
legde uit dat het product van het AMC een ongeregistreerd

geneesmiddel is en dat voor ongeregistreerde geneesmiddelen geen reclame mag
worden gemaakt.

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

gaf de cautie en gaf daarmee aan dat ze niet meer hoefden te
zeggen over de vermeende overtreding. Ze vroeg of het AMC een verklaring wilde
afleggen.

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

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

legde het vervolg van de procedure uit.
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Van: Dienstppstbus TO] T3MP-GDP
Aan: Dienstpostbus TO] Utrecht
Onderwerp: FW: Handhavingsverzoek namens Leadiant GmbH i.v.m. (doorgeleverde) bereidingen van chenodeoxycholic

acid (CDCA) - uw referentie: IT 2011893 [1 WOV-Dossiers.F1D35091]
Datum: vrijdag 29juni 2018 01:54:55
Bijlagen: imaoepp2.onci

imecie0p6.ong
imeciep07.ong
IG].additionele informatie handhavingsverzoek CDCA.180627.PDF
Bijlage 34.Hprizpnscpn geneesmiddelen.POF
Bijlage 35. De bereidingslobbv in beeld Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.PDF
Bijlage 31.Vals soel in de farmacie de pil js heelfde. de prijs een veelvoud De Vplkskrpnt.PDF
Billage 33 Jaardocument AMC 2017 (I1.PDF
Biilage 32 - tweets.PDF

Hol collega,

Graag inboeken onder VGR 2006337 afdeling EB.

Alvast bedankt.

Groet,

Van: Buiten reikwijdte verzoek

Verzonden: woensdag 27juni 2018 14:08
Aan: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdp@igj.nl>;

igj.nl>; igj.nl>;
igj.nl>, igj.nl>

CC: buiten reikwijdte verzoek

Onderwerp: Handhavingsverzoek namens Leadiant GmbH i.v.m. (doorgeleverde) bereidingen
van chenodeoxycholic acid (CDCA) - uw referentie: IT 2011893 [IWOV-Dossiers.E1D35091]

Geachte dames en heren,

Graag verwijs ik naar het handhavingsverzoek namens cliënte Leadiant GmbH (“Leadiant”) van 7
mei 2018, dat bij de IGJ (i.o.) bekend is onder nr. IT 2011893.

Leadiant is nieuwe informatie bekend geworden die naar haar mening eveneens relevant is voor
de besluitvorming op het handhavingsverzoek. In aanvulling op de reeds overgelegde informatie,
stuur ik u hierbij de volgende informatie en stukken:

Bijlage 31 Ellen de Visser en Michiel van der Geest, “Vals spel in de farmacie: de pil is hetzelfde,
de prijs een veelvoud”, de Volkskrant, d.d. 15 juni 2018

Bijlage 32 Screenshots van tweets van de heer J.G.B. de Groot, lid van de Raad van Bestuur van
CbusineZ, d.d. 5 april 2018 en 16juni 2018

Bijlage 33 Het Maatschappelijk Jaarverslag 2017 van het Academisch Ziekenhuis en de Faculteit
der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, p. 1, 2 en 56

Bijlage 34 Een print van www.horizonscangeneesmiddelen.nl over CDCA, zoals geüpdatet op 12
juni 2018

Bijlage 35 Lucien Hordijk, “De bereidingslobby in beeld — zelf geneesmiddelen maken, buiten
de farma om”, Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3945
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In de bijlage bij deze email licht Leadiant toe dat deze nieuwe informatie bevestigt dat (i) het
preparaat niet bestemd is voor de eigen, ‘normale’ klandizie van de AMC-apotheek, (ii) het AMC
moet worden aangemerkt als pleger, en Pharmagister, CbusineZ, CZ en VGZ als medeplegers, en
(iii) er een reëel risico is dat de overtredingen niet beperkt zullen blijven tot CDCA
Leadiant/CDCA.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van
het voorgaande of naar aanleiding van de bijlagen nog vragen of opmerkingen hebben, dan
verneem ik dit graag van u.

Met vriendelijke groet,
mede namens buiten reikwijdte verzoek

buiten reikwijdte verzoe

Van: buiten reikwijdte verzoek
Verzonden: woensdag 6 juni 2U1 1:49
Aan: 1jnj; _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP;

CC: buiten reikwijdte verzoek
Onderwerp: Handhavingsverzoek namens Leadiant GmbH i.v.m. (doorgeleverde) bereidingen van
chenodeoxycholic acid (CDCA) - uw referentie: IT 2011893 [IWOV-Dossiers.F1D35091]

Geachte dames en heren,

buiten reikwijdte verzoek

Dubbel met doc. 46



 

 

 

 

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de . Daarop zijn van toepassing haar algemene 

voorwaarden, die een aansprakelijkheidsbeperking bevatten. Zij worden desgevraagd kosteloos toegezonden en staan ook op  

 

 

AANGETEKEND 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (i.o.) 

t.a.v. mevrouw   mevrouw  

mevrouw   mevrouw   

de heer  en de heer  

Postbus 2518 

6401 DA  HEERLEN 

 

Tevens per e-mail: gmpgdp@igj.nl; @igj.nl; @igj.nl; igj.nl   

  27 juni 2018 

Onze referentie: 2315375.424693 

Uw referentie: IT 2011893 

Betreft: Handhavingsverzoek i.v.m. (doorgeleverde) bereidingen van  

chenodeoxycholic acid (CDCA) 

Aanvullende informatie 

 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Graag verwijs ik naar het handhavingsverzoek namens cliënte Leadiant GmbH (“Leadiant”) van 7 mei 

2018, wegens (dreigende) overtreding van artikel 18, artikel 38b, artikel 40, artikel 66, artikel 84 en ar-

tikel 85 Geneesmiddelenwet (“Gnw”).  

 

Leadiant heeft uw Inspectie verzocht om (nader) onderzoek te doen en ter voorkoming van schade 

aan de volksgezondheid in het kader van de actieve omzetting van patiënten van het geregistreerde 

weesgeneesmiddel Chenodeoxycholic acid Leadiant (“CDCA Leadiant”) naar een ongeregistreerde 

(doorgeleverde) bereiding handhavend op te treden, (primair) in de vorm van het opleggen van een 

bevel ex artikel 115 Gnw tegen, althans (subsidiair) in de vorm van het opleggen van een bestuurlijke 

boete aan de rechtspersonen die in het handhavingsverzoek samengevat worden aangeduid als het 

AMC, de CZ-entiteiten, VGZ en Euro-Chemicals.  

 

Leadiant heeft - voor zover mogelijk, gelet op haar positie als buitenstaander - in het handhavingsver-

zoek gemotiveerd en gedocumenteerd aannemelijk gemaakt dat de gestelde overtredingen van de 

Gnw gepleegd zijn, welke partijen daarbij betrokken zijn, alsmede dat er reële risico‟s zijn op schade 

aan de volksgezondheid, welke schade voorkomen moet worden.  

 

Op 6 juni 2018 heb ik u per email een vertrouwelijke bijlage 30 gezonden. Thans is Leadiant nieuwe 

informatie bekend geworden die naar haar mening eveneens relevant is voor de besluitvorming op 

haar handhavingsverzoek.  
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Aanvullende informatie 

In aanvulling op de reeds overgelegde informatie, stuur ik u de volgende informatie en stukken: 

 

Bijlage 31 Ellen de Visser en Michiel van der Geest, “Vals spel in de farmacie: de pil is hetzelfde, de 

prijs een veelvoud”, de Volkskrant, d.d. 15 juni 2018 

Bijlage 32 Screenshots van tweets van de heer J.G.B. de Groot, lid van de Raad van Bestuur van 

CbusineZ, d.d. 5 april 2018 en 16 juni 2018 

Bijlage 33 Het Maatschappelijk Jaarverslag 2017 van het Academisch Ziekenhuis en de Faculteit 

der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, p. 1, 2 en 56 

Bijlage 34 Een print van www.horizonscangeneesmiddelen.nl over CDCA, zoals geüpdatet op 12 ju-

ni 2018 

Bijlage 35 Lucien Hordijk, “De bereidingslobby in beeld – zelf geneesmiddelen maken, buiten de 

farma om”, Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3945  

 

Hieruit blijkt het volgende: 

 

Preparaat is niet bestemd voor de eigen, ‘normale’ klandizie apotheek 

1. In het handhavingsverzoek heeft Leadiant reeds gewezen op verschillende feiten en omstan-

digheden waaruit blijkt dat het preparaat dat in het AMC wordt bereid, niet bestemd is voor de 

eigen, „normale‟ klandizie van de apotheek.  

 

2. Via het Zorginstituut Nederland wordt de Horizonscan Geneesmiddelen bijgehouden. Via hun 

brancheorganisatie kunnen zorgverzekeraars zoals CZ en VGZ bepaalde informatie aanleve-

ren. Volgens www.horizonscangeneesmiddelen.nl is Zorgverzekeraars Nederland (“ZN”) na-

melijk één van de partners.  

 

3. In de op 12 juni 2018 geüpdatete Horizonscan Geneesmiddelen wordt bevestigd dat het ex-

pertisecentrum niet het AMC is, maar het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (“CWZ”) te Nijme-

gen. Zoals eerder aangegeven, is het gros van de CTX-patiënten niet in behandeling bij het 

AMC, maar bij het CWZ. Echter, de Horizonscan Geneesmiddelen noemt als “huidige behan-

deloptie” voor CTX-patiënten de “magistrale bereiding via het AMC” (Bijlage 34). Dit bevestigt 

nog maar eens dat het preparaat van het AMC niet bestemd is voor de eigen, „normale‟ klan-

dizie van de apotheek. 

 

AMC is pleger, Pharmagister, CbusineZ, CZ en VGZ zijn medeplegers  

4. De hierbij overgelegde nieuwe informatie bevestigt dat het AMC moet worden aangemerkt als 

pleger in de zin van artikel 5:1 lid 1 Awb en (in elk geval) artikel 18 lid 1, artikel 40 lid 1 en lid 2 

en artikel 66 lid 1 Gnw heeft overtreden.  
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5. Verder bevestigt deze nieuwe informatie dat er naar de maatstaven van de Uber-uitspraak 

sprake is van een „wezenlijke rol‟ en een „substantiële materiële en intellectuele bijdrage‟ van 

de CZ-entiteiten (CZ, CbusineZ en Pharmagister) en van het VGZ.
1
 

 

6. Bovendien blijkt uit deze nieuwe informatie ook de intentie van het AMC, de CZ-entiteiten en 

VGZ in verband met de in het handhavingsverzoek beschreven activiteiten en handelingen, 

en de intensiteit van de samenwerking tussen deze rechtspersonen.  

 

7. De heer J.G.B. de Groot, lid van de Raad van Bestuur van CbusineZ, is “sinds 3 jaar de 

hoofdstrateeg van de bereidingslobby” (Bijlage 35).  

 

8. Stichting Pharmagister blijkt een stichting van CbusineZ én het AMC te zijn (Bijlage 32).  

 

9. Prof. dr. J.A. Romijn, de voorzitter en decaan van het AMC, is lid van het bestuur van 

Pharmagister (Bijlage 33).  

 

10. Prof. dr. C.E.M. Hollak van het AMC is “een vast gezicht in de projectgroep van De Groot, 

waarmee 3 jaar later het eerste dure weesmiddel, CDCA, wordt nagemaakt” (Bijlage 35). 

Prof. dr. H. Schellekens maakt eveneens deel uit van deze projectgroep (“Schellekens, een 

ander vast gezicht in het team”; Bijlage 35). 

 

11. “Initiatiefnemers van de CDCA-productie waren, naast Hollak, ziekenhuisapotheker Marleen 

Kemper van het AMC, de stichting Pharmagister, het investeringsfonds CbusineZ, dat geli-

eerd is aan de zorgverzekeraar CZ, en zorgverzekeraar VGZ.” (Bijlage 35).  

 

12. Het omzetten van patiënten op de ongeregistreerde bereiding van het AMC dient louter om 

Leadiant te dwingen met de prijs te zakken: “Het AMC besluit begin april om die route te vol-

gen door het galstenen/stofwisselingsziekte-medicijn voortaan in de eigen apotheek te berei-

den. ‘Dit is een alternatieve manier om met de farmaceutische industrie in gesprek te komen’, 

zegt De Groot, die met zijn bedrijf Pharmagister het AMC bijstond. ‘We hebben de Italiaanse 

farmaceut keurig verteld wat we gingen doen. We houden de deur open. Als het bedrijf de 

prijs laat zakken, dan stopt het spel.‟” (Bijlage 31)  

 

13. Naar de mening van Leadiant moeten Pharmagister, CbusineZ, CZ en VGZ daarom worden 

aangemerkt als medeplegers, als bedoeld in artikel 5:1 lid 1 Awb en hebben zij aldus artikel 

18 lid 1, artikel 40 lid 1 en lid 2 en artikel 66 lid 1 Gnw overtreden. 

 

Reëel risico uitbreiding overtredingen naar andere geneesmiddelen 

14. Uit de hierbij overgelegde berichtgeving waarin medewerkers van het AMC en CbusineZ geci-

teerd worden, blijkt een reëel risico dat de overtredingen niet beperkt zullen blijven tot de ac-

                                                        
1 Arresten HR 2 december 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3474), 24 maart 2015 (ECLI:NL:HR:2015:716) en 5 juli 2016 

(ECLI:NL:HR:2016:1315, ECLI:NL:HR:2016:1316, ECLI:NL:HR:2016:1320 en ECLI:NL:HR:2016:1322). 
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tieve omzetting van patiënten van het geregistreerde geneesmiddel CDCA Leadiant naar een 

ongeregistreerde (doorgeleverde) bereiding van het AMC.  

 

15. Het is namelijk de intentie van het AMC, Pharmagister, CbusineZ, CZ en VGZ om het instru-

ment van bereidingen ook in te zetten bij andere geneesmiddelen waarvoor een handelsver-

gunning is verleend, om andere bedrijven te dwingen tot prijsverlaging. “Het is een uitweg die 

nog jaren succes kan opleveren, denkt De Groot. Pharmagister heeft van een betrouwbare 

Chinese leverancier een lijst met grondstoffen gekregen die kunnen worden geleverd voor de 

fabricage van andere medicijnen.” En “Voorlopig wordt de strijd op een gedetailleerder niveau 

gestreden. Sinds medewerkers van Pharmagister, een van de dochterbedrijven van Joep de 

Groot, het AMC hielpen met de brutale tegenzet door na een prijsverhoging een zeldzaam 

medicijn zelf na te maken, leggen artsen uit het hele land kandidaat-medicijnen aan hem voor. 

Met steeds dezelfde vraag: is dit er ook één? Zouden wij dit ook zelf kunnen produceren? De 

Groot: ‘Er begint eindelijk wat te veranderen.’” (Bijlage 31) 

 

16. Bij email van 6 juni 2018 heb ik u een overzicht gestuurd op het briefhoofd van Euro-

Chemicals, van geregistreerde “kostbare (wees)geneesmiddelen”. In mijn email heb ik aange-

geven dat dit overzicht lijkt te suggereren dat op zijn minst wordt verkend of patiënten die de-

ze geneesmiddelen gebruiken, eveneens zouden kunnen worden omgezet naar een ongere-

gistreerde (apotheek)bereiding, om financiële redenen. De nadrukkelijke verwijzing naar een 

“lijst” van Pharmagister, doet de vraag rijzen of deze lijst en het door Leadiant overgelegde 

overzicht één en dezelfde zijn. 

 

Conclusie 

17. Leadiant verzoekt u om, binnen de redelijke termijn van artikel 4:13 lid 1 Awb (en derhalve ui-

terlijk op 2 juli 2018), handhavend op te treden en te besluiten op haar handhavingsverzoek 

van 7 mei 2018.  

 

Adreswijziging 

Tot slot wil ik u zekerheidshalve informeren het volgende, aangezien Leadiant domicilie heeft gekozen 

ten kantore van de maatschap van advocaten  

een nieuw adres gevestigd: 

 

 

Het postbusnummer en overige contactgegevens blijven ongewijzigd. 

 

Leadiant vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag zij als aanvrager een in-

tegraal afschrift van het besluit op dit handhavingsverzoek (vgl. art. 3:41 lid 1 Awb), zowel per post als 

per email   
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Mocht u naar aanleiding van het voorgaande of naar aanleiding van de bijlagen nog vragen of opmer-

kingen hebben, dan verneem ik dit graag van u.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens

 

Bijlagen 
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Doc. 62.1

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

telefoon notitie

Overal 10.2e,
tenzij anders
aangegeven

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

Gegevens beller

Naam -
Functie

Object AMC
Locatie

Telefoonnummer 06-
Faxnumrrier

E-mail adres

Inhoud

Datum en tijd 27-6-2018 9.45
Aangenomen door sr. Inspecteur reclametoezicht
Betreft AMC HHV ongeregistreerd gnm
Inhoud gesprek

teruggebeld.
De apotheker had ook interview gegeven voor universitair blad Folia.
Dit is een digitaal blad voor studenten van Universiteiten en is voor iedereen
toegankelijk (www.folia.nl). AMC is verbonden aan geneeskunde facultatief van
UVA. Maar het blad is geheel onafhankelijk van AMC. AMC heeft hier geen
zeggenschap over.

Het interview heeft plaatsgevonden voordat IGJ aankondigde om langs te komen,
maar deze publicatie moet nog komen, nu AMC wel op de hoogte is.

Op de vraag of het hoofd communicatie het stuk aan mij kon voorleggen, heb ik
ontkennend geantwoord.

Ik heb aangegeven dat AMC wel iets mag zeggen over magistrale bereiding in zijn
algemeenheid, maar niet over welk product en welke ziekte.
Op de vraag hoe farmaceuten het dan doen, heb ik uitgelegd dat het dan om
geregistreerde producten gaat en dat er dan wel reclame mag worden gemaakt
naar beroepsbeoefenaren (bo) toe. Maar als het om een UR product gaat maag
geen recalme naar publiek toe. Voor ongeregistreerde producten mag helemaal
geen reclame worden gemaakt, zowel niet naar bo als naar publiek.

10.2.g
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Aangegeven dat iedereen reclame kan maken, ook journalisten. Gewezen op het
Damgaard arrest.

Nog de vervolgprocedure uitgelegd over verklaring etc. zienswijze BIP wel zal
worden gestuurd naar Leadiant. Daarna hoor en wederhoor.

gaf aan dat hij het vanuit zijn beroep wel een interessante
casus vindt.
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Inspectie voor de Gezondheidszorg
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Verantwoordingsdocument MO complex ProMo

1. Meldingsinformatie
WPM Nummer 201189
Toezichtsobject(en): AMC, Amsterdam

Behandelend team: RcT, afd. ProMo

Behandelaar:
Melding besproken met team? Ja LJ Nee

Melding afdelingsoverstijgend? Ja E Nee
Indien ja, welke afdeling:
GMP, afd. Farmaceutische Bedrijven

Inspectiegeschiedenis t.o.v. Niet RcT ten aanzien van AMC
toezichtobject:

2. Tijdslijn proces
Datum gebeurtenis 5 april 2018
Datum melding 7 mei 2018 (bij RcT 4 juni 2018)
Datum bespreking in MD 7 juni 2018
ie bespreking in MD complex 11 juni 2018
2 bespreking in MD complex
(aanvullen per bespreking in MD

complex)

3. Onderzoek MO
Waarom is het MD van mening dat
het MD complex de melding moet
onderzoeken?:

Samenvatting problematiek:

Afdelingsoverstijgend (afd. FB)
Opschaling (Toelichting)
Politieke-/mediagevoeligheid (dure geneesmiddelen)

D Ingewikkelde, complexe casus
AMC heeft persbericht op hun website geplaatst dat ze
zelf magistraal geneesmiddel gaan bereiden, omdat het
geregistreerde product te duur is. Dit heeft ruime media
aandacht gehad in NDS journaal, NRC en er zijn
interviews gegeven in fl/ programma’s en op de radio.
Nu is er handhavingsverzoek (HHV) van de fabrikant van
geregistreerd product binnen gekomen met vragen over
bereiding e.d. en of er geen reclame is gemaakt.

Welke wet/norm/richtlijn is in het Gnw.
Geding?: GMP: Art 18 lid 1, 38b lid 1+2, art 66 lid 1,

RcT: art 84 lid 1.

Zijn er (vermeende) structurele E Ja Nee
aspecten?: Indien ja, licht toe:
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Welk vermeend risico bestaat er
voor de patiëntveiligheid?
Welke feitelijke informatie beoog je
te achterhalen?:

Met welke onderzoeksmethode(s)
is dit te achterhalen? En waarom?:

Concreet SMART-voorstel aan MD
complex + tijdspad

LJ Schriftelijk
Aangekondigd bezoek

D Dossieronderzoek
Toelichting:

12 juni gecombineerd inspectiebezoek GMP en RcT
14juni overleg over bevindingen met juristen, beslissen

of er maatregel wordt opgelegd.

- — —

17 juni MO-complex: (bevestiging) maatregel of geen
maatregel

Eind juni: indien besluit hierover: aanhaken V&C en VWS
Half juli ?: ie draft Boete (BB) rapport (dit is krap)
Eind Aug: commentaar van Juridische afd.
Medio Sept: definitief maken van BB rapport
Eind Sept: uitsturen voornemen BB door BOB
Medio Nov: zienswijze binnen (6 wkn)
Begin Dec: BIP en besluit HHV Jur. afd.
Indien geen BB kan het besluit sneller uit.

GMP: Achterhalen of er overtredingen zijn in bereiding en
dergelijke

RcT: Overtreding op reclame deel is in principe
vastgesteld met bericht op AMC website.

achterhalen in hoeverre betrokkenheid en verwijtbaarheid

11.1

El Gesprek

El Anders, ni

Welke afdeling(en) of collega(’s) El BJZ V&C
moeten geraadpleegd worden? En El BOB Externen, nI
waarom? El Collega (qua inhoud) El Geen

El Anders, nI
Toelichting:Aangezien dit politiek en media gevoelig is

moeten de afdeling V&C worden ingelicht en dir. GMT
van VWS.

4. Voorstel aan MO complex

I11.1 1

Beoogd effect van het onderzoek
(doelstelling):
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voor media-aandacht.

Besluit MO Complex t.a.v.
voorstel behandeling:

Datum / Reactie

5. Resultaten van het onderzoek
Verloop van de uitvoering van het Toelichting van alle genomen acties
onderzoek:

Resultaten van het onderzoek: Puntsgewijze toelichting op de belangrijkste resultaten
van het onderzoek. Resultaten zijn een feitelijke
beschrijving van wat we als inspectie bij het onderzoek
hebben aangetroffen. Resultaten zijn feitelijk en
controleerbaar

Conclusie van het onderzoek met Puntsgewijze toelichting op de belangrijkste conclusies
voorstel oordelen: van het onderzoek. Het LMO+ stelt deze conclusie vast.

Handhaving: :untsgeWijze toelichting op de eventueel op te leggen
maatregelen, aanbevelingen en (vervolgacties) en de
overwegingen daarbij. Inclusief de overweging om na
expliciete c’rweging, geen maatï;el op te ogen.

Communicatie, naar wie wordt D Melder(s) Burger / Patiënt /
oordeel gecommuniceerd?: Familie

D Toezichtobjecten E Interne afdelingen, nl

Anders, nI
Toelichting:

Welke afdeling(en) of collega(’s) E BJZ V&C
moeten geraadpleegd worden? En D BOB L Externen, ni
waarom? Collega (qua inhoud) D Geen

Anders, nI
Toelichting:
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Besluit MO complex t.a.v.
voorstel voor oordeel:
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Inspectie Gezondheidszorg en jeugd
Ministerie crn Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Datum

13 juni 2018

Overal 10.2e, tenzij —

anders aangegeven

nota ter besluitvorming
Aan RcT
Van

Telefoonnummer 088-1205000
Via

Kopie

Onderwerp AMC maakt eigen medicijn -is media aandacht
reclame? IT 2011893

Beslispunten:
Vindt RcT de media aandacht voor het door AMC geproduceerd product reclame?

Aanleiding
Apotheek van AMC gaat een vervangend (eigen) geneesmiddel magistraal
bereiden, omdat het geregistreerde product van de fabrikant (Leadiant) te duur is.
AMC brengt persbericht uit op 5 april 2018. Tegelijkertijd verschijnen er artikelen
in NRC met quotes van medewerkers van AMC. Ook zijn meerdere interviews op
radio en TV geweest over het onderwerp.
Nu heeft Leadiant een handhavingsverzoek ingediend:
• eigen magistrale bereiding of doorlevering niet mag als er een geregistreerd

alternatief is -> deze vraag ligt bij team GMP van afd. Farmaceutische
bedrijven.

• is het persbericht en verder media aandacht reclame voor een ongeregistreerd
geneesmiddel en publieksreclame. -> deze vraag ligt bij team RcT van afd.
Prom o

• Zijn andere partijen (mede)plegers zowel op gebied van GMP als reclame. Voor
reclame specifiek: CZ entiteiten en VGZ.

Toelichting
A) AMC heeft een bericht geplaatst op hun website AMC.nl op 5 april 2018.
B) Dezelfde dag verschijnen en 3 artikelen In de NRC met quotes van de internist

en de apotheker van het AMC. De NRC wordt specifiek genoemd in het HHV.
Tevens verschijnen er berichten en interviews gepubliceerd op dezelfde dag (5
april): NOS journaal Argos (5 en 7 april), Met het oog op morgen, BNR en website
van de Patiëntenvereniging (VKS).
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C) In HHV wordt ook gevraagd om de rol van CZ entiteiten en VGZ als Datum
medepleger te onderzoeken. 6 juni 2018

Ad A) AMC Bericht op hun website
Hierin wordt aangekondigd dat de apotheek van het AMC een geneesmiddel tegen
een zeldzame stofwisselingsziekte (CTX) zelf gaat bereiden. Reden hiervoor is dat
de fabrikant het geregistreerde product veel te duur op de markt brengt en dat de
zorgverzekeraars het niet meer willen betalen.

In het persbericht van AMC wordt de situatie geschetst (onderstreping door
inspecteur):

Titel: ‘AMC maakt medicijn voor zeldzame stofwisselingsziekte.
“Het AMC gaat zelf het medicijn bereiden voor patiënten met een zeldzame
erfelijke chronische stofwisselingsziekte. Hiermee willen het AMC en
andere initiatiefnemers de zorg voor deze groep patiënten blijven
garanderen. Vanaf 1 april wordt het dure, recent in de EU geregistreerde
middel, geleverd door fabrikant Leadiant, niet meer uit coulance vergoed.
Het door het AMC bereide vergelijkbare middel wordt wel vergoed.

Tot voor kort ontvingen de patiënten het middel dat onder de naam CDCA
op de markt is, via de apotheek voor ongeveer 30 tot 40 duizend euro per
jaar. Dit werd uit coulance vergoed.
Onlangs heeft het bedrijf het middel CDCA als weesgeneesmiddel
geregistreerd en is de prijs vervijfvoudigd. <...>

Daarna hebben de zorgverzekeraars besloten dat de coulance regeling
wordt gestopt. De patiënten kregen het middel nog een tijdje vergoed,
ondanks de hoge prijs, in afwachting van een oplossing. Die is er nu met
het door het AMC bereide vergelijkbare middel*, dat patiënten vanaf nu bil
de apotheek kunnen bestellen. Het AMC maakt het middel tegen kostprijs
voor elke patiënt apart.
Deze werkwijze heet magistrale bereiding <...> Het AMC maakt wel vaker
magistraal geneesmiddelen, maar uniek is dat een maatschappelijk en
economisch verantwoord alternatief wordt geboden voor een geregistreerd
geneesmiddel dat bijvoorbeeld door de hoge prijs onbereikbaar wordt voor
de patiënt.
Het middel is bedoel voor ziekte CTX, ofwel cerebrotendineuze
xanthomatose. Daarvan zijn in Nederland 60 patiënten. <...> Missen een
enzym om een galzuur te maken. <...> ziekteverschijnselen met name in
de hersenen, ogen en pezen. Sinds de jaren zeventig worden patiënten
behandeld met CDCA en dat werkt goed.
Als de patiënten het middel niet krijgen dan kan dat leiden tot ernstige
klachten. <...> Het staat iedere patiënt in Nederland vrij het middel bij de
apotheek van het AMC te bestellen.
Het AMC heeft alle maatregelen genomen om er zeker van te zijn dat het
middel veilig en goed is. <...>“

Ad B) Citaten van AMC medewerkers in NRC:
In HHV wordt aangegeven dat het AMC patiënten oproept om dit vergelijkbare
middel bij het AMC te komen ophalen, aldus AMC medewerkers in NRC.
In NRC “Het ziekenhuis durft nu de strijd aan met de farmaceut: staan o.a. de
volgende quotes van AMC medewerkers:
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• Carla Hollak, internist en hoogleraar stofwisselingsziekten bij het Academisch Datum

Medisch Centrum in Amsterdam 6juni ois
• Marleen Kemper, ziekenhuisapotheker AMC en
• Frida van Maagdenburg, Raad van Bestuur AMC (geen reclame quotes)

“Het AMC en Pharmagister moesten daarom een slimme route bedenken. Een
apotheker mag wettelijk wel voor zijn eigen patiënten een geneesmiddel
maken. Het AMC heeft zelf maar twee patiënten. terwijl bijvoorbeeld het
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen tientallen mensen in behandeling
heeft. Maar, zegt Ho/lak met een lachje: ,,Iedereen mag zich met een recept
van de arts me/den en patiënt worden bil onze apotheek.l*”

> Kemper: ,,Als we de goede grondstof hebben, kunnen we dit vrij makkelijk
doen.”

> Kern per: “Het is even betrouwbaar als het middel dat nu op de markt is.”
> “Dat kan natuurlijk niemand opbrengen. Zorgverzekeraars zijn daarom blij

dat het AMC het middel goedkoper gaat maken. Patiënten die een
behandelovereenkomst sluiten met dat ziekenhuis, krijgen CDCA straks dus
toch vergoed. Zo is uiteindelijk de premiebetaler, en daarmee de
samenleving, straks goedkoper uit”.

> “Dat kan niet met elk middel, benadrukt Hollak. CDCA is een relatief simpel
geneesmiddel dat al sinds de jaren 70 bestaat en waarvoor de fabrikant nooit
kostbare studies heeft hoeven doen. Farmaceuten hebben ook echt
innovatieve geneesmiddelen ontdekt, waarvoor ze wel veel onderzoek hebben
gedaan ‘

> Ho/lak: ,,Dan mdgen ze ook veel geld vragen. Maar dit soort gevallen, waarbij
ze gewoon ongefundeerd een te hoge prijs vragen.., dat moet stoppen. De
magistrale bereiding van CDCA kan een eerste dominosteen zijn die een
beweging op gang brengt.”

> Hollak: “Het kan best zijn dat de fabrikant ons voor de rechter sleept”.

In de andere interviews staat o.a. het volgende:
- Het middel CDCA van Laedriant kost € 160.000 — 220.000 per patiënt per

jaar
- Als AMC apotheek middel kost ongeveer €25.000 per patiënt per jaar{1/6

tot 1/8 van de prijs van fabrikant}.
- LCDA bestaat al lang en werd toen ook al voor de indicatie CTX gebruikt.

De fabrikant heeft de registratie in 2017 als weesgeneesmiddel
geregistreerd en daarmee krijgen ze 10 jaar markt exclusiviteit. En de
prijs flink opgevoerd.

Ad C) CZ-entiteiten en VGZ maken ook reclame
De belanghebbende geeft aan dat de VGZ en CZ-entiteiten, (mede)
verantwoordelijk moet worden gehouden voor de reclame uitingen o.a. voor de
oproep om het preparaat van AMC te gebruiken.

Ad Cl) Onder CZ entiteiten vallen volgens het HHV: stichting Pharmagister,
vennootschap Pharmagister, stichting CbuzineZ, Onderlinge
Waarborgmaatschappij Central zorgverzekeraars groep (CZ). Vier verschillende
KVK nummer, allen gevestigd op hetzelfde adres. Volgens het AMC behoort
Pharmagister bij CbuzineZ, dochter van CZ.
• Op de website van CbuzineZ staat een verkort artikel met logo van
Pharmagister “Het ziekenhuis durft nu de strijd aan met de farmaceut” met een

1 * Deze zinnen haalt fabrikant Leadiant in zijn HHV aan als reclame
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link naar het volledige artikel van de NRC. In het verkorte artikel zie ik geen Datum
reclame. In de link, het stuk van NRC staat o.a. 6juni 2018

‘het AMC en Pharmagister moesten daarom een slimme route bedenken <...>

Maar, zegt Ho/lak met een lachje: Iedereen mag zich met een recept van de
arts me/den en patiënt worden bi! onze apotheek”.’

In het radioprogramma Argos op 7 april wordt o.a. Joep de Groot,
bestuurder van CbuzineZ, geïnterviewd. Hij zegt o.a.:

> “Samen met het AMC zijn wij op zoek gegaan naar de grondstof,
hebben wij het concept verder uitgewerkt en hebben wij de
introductie voorbereid.”

> 7nprjnçipe, heeft iedereen het recht om zijn eigen apotheek te
kiezen en dat betekent dat andere patiënten ook gebruik zouden
kunnen maken van de apotheek van het AMC.
Interviewer: Want het expertisecentrum voor deze
stofwisselingsafwijking CTX, dat is Nijmegen, daar zijn de meeste
patiënten, maar die kunnen zich ook bewoon aan de balie van de
apotheek in het AMC melden De Groot: Dat is correct.

> “Ja deze behandeling met dit middel gaan zij, de individuele
zorg verzekeraars vergoeden. Dat is denk ik de tweede doorbraak.”

Ad C2) Onder VGZ vallen ook meerdere partijen volgens het HHV:, VGZ voor de
zorg, NV zorgverzekeraar UMC, NV univé Zorg. Vier verschillende KVK nummer,
allen gevestigd op hetzelfde adres.

Op de website van VGZ, NV zorgverzekeraar en Univé zelf heb ik geen nieuwsitem
over het initiatief van AMC gezien.
In NRC artikel “AMC omzeilt dure pil van farmaceut” zegt ‘de woordvoerder van
VGZ’ (NB niet aangehaald in HHV):

“daarmee is de continuïteit van dit geneesmiddel voor onze verzekerden
gewaarborgd. <..> We zijn zo niet langer afhankelijk van een fabrikant die
eenzijdig uit is op winstmaximalisatie.”

Wettelijk kader
Definitie reclame Art 1 Gnw:
xx. reclame: elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke doel het voorschnjven, ter hand
stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het geven van de opdracht
daartoe;

Art 84 onder 1 Gnw
Reclame voor dan wel gunstbetoon met betrekking tot een geneesmiddel
waarvoor geen handelsvergunning is verleend, is verboden.

Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen
door apothekers’ annex Reclame en gunstbetoon
httrs: //www. igl . nh/zorgsectoren/cieneesmiddelen/documenten/oublicaties/2016/1
O/24/annex-reclame-en-ciuntstbetoon:
“Een apotheker die eigen bereidingen collegiaal door/evert, mag wel
bedrijfsreclame in algemene zin maken voor zijn diensten, tenzij hiermee ook
(in)direct reclame wordt gemaakt voor (specifieke) geneesmiddelen. Of sprake is
van reclame, zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. De
geadresseerde, de inhoud, opmaak, presentatie en context waarin de uiting wordt
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r11

gedaan, zijn factoren die van in vloed zijn op de vraag of sprake is van reclame.
Een uiting met een puur informatief karakter valt buiten het kader van de Gnw.”

Beoordelingskader verschil tussen informatie en reclame (voor geregistreerd
product):
Informatie: (verkorte) SPC, bijsluiter, gebruiksinstructie voor patiënten,
verpakking, algemeen beeld over ziekte/gezondheid zonder benoeming van gnm
of met benoeming van alle mogelijke gnm, naast aandacht voor positieve
aspecten (indicatie) ook aandacht voor negatieve aspecten zoals bijwerkingen.
Reclame: overdrijving of selectie van positieve kenmerken, lovende woorden.
Context: pulI- (gevraagd) i.p.v. push (ongevraagd/opgedrongen) communicatie,
uitsluitend beschikbaar voor patiënten die gnm krijgen voorgeschreven.

Discussie
Het eigen bereide product van AMC is een ongeregistreerd gnm. Volgens het HHV
wordt er (publieks)reclame gemaakt voor het ongeregistreerde gnm, en daarmee
overtreding van art. 84 lid 1 én art 85 onder a Gnw.
Het verbod om reclame te maken voor een ongeregistreerd geneesmiddel geldt
zowel naar beroepsbeoefenaren als naar het publiek en is geregeld in art 84 lid 1.
Art 85 onder a, publieksreclame voor een UR geneesmiddel, is daarom niet aan de
orde.

Inspectie AMC d.d. 12-6-20 18
Directeur communicatie vertelt dat hij in eerste instantie door NRC is gebeld. NRC
wist al heel veel en zou ook zonder AMC commentaar gaan publiceren. Hij heeft
tijdstip weten te rekken, omdat zij eerst de patiënten wilde meedelen zodat ze het
niet in de krant zouden lezen. Dit is gebeurd door te bellen naar de patiënten van
het AMC en de andere behandelend artsen in NL. Die hebben hun eigen patiënten
geïnformeerd. Inmiddels melde zich ook de NOS. Besloten om media in ieder
geval goed te informeren zodat er controle uitgeoefend kon. Daarom hebben ze de
NRC en NOS de apotheker en internist laten interviewen. NOS heeft de interviews
gebruikt in Argos radioprogramma.

Datum

6juni 2018
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AMC heeft zelf (zonder tussenkomst van een derde partij) ook een stuk Datum
geschreven en op de website geplaatst. Dit stuk is naar een aantal andere media 6juni 2018
toegestuurd, die inmiddels ook belangstelling hadden (o.a. Parool, FD).
Ook zonder de media aandacht hadden ze wel een stuk op hun website geplaatst.

Het AMC is van mening dat zij informatie hebben gegeven en bestrijdt dat ze
reclame maken. De directeur communicatie geeft aan dat het niet zo kan zijn dat
een publieke stelling deze maatschappelijke ontwikkeling (nationale
belangstelling) onder de pet houdt en niet naar buiten brengt. Het AMC stelt deze
magistrale bereiding ter beschikking via behandelaren aan patiënten, er staat
nergens dat ‘het product goedkoper is en kom naar het AMC toe’.
AMC streefde informatievoorziening na (behandelaren/patiënten), er is op geen
enkel wijze genoemd dat het AMC een betere of goedkopere producten verkoopt
en patiënten beter af zijn bij het AMC. In principe heeft iedereen de vrije keuze
zich te wenden tot een apotheek welke men wil.
T.a.v. de quotes in het NRC (ad B) geeft AMC aan dat de quotes een algemene
stellingname is en dat quotes vaak in de tekst worden geplaatst, zoals dit voor
een journalist logisch is. De context veranderd vaak, zo ook in dit geval. Quote
geeft aan: dit mag op deze manier, patiënten hebben het recht om zich te wenden
de apotheker van eigen keuze.

111.1 1
Politieke gevoeligheid:
Het persbericht is bedoeld in de discussie over dure medicijnen. Er wordt in een
interview gezegd door de internist “maar nu staan we er niet alleen voor de
tijdgeest is in ons voordeel”. Als de industrie een veel te hoge prijs vraagt voor
een gnm, puur uit winstbejag (en niet omdat productie of ontwikkeling zo duur is),
dan gaan de apotheken het zelf produceren.
In digitale versie NRC staat bij de twee artikelen over AMC tevens artikel “Bruins
kritisch op farmaceuten die regels misbruiken”. Bruins zegt in reactie op het
initiatief van AMC “het misbruiken van de registratie van een bekende oude stof
met als enige doel vette winsten te maken”.
Het HHV eindigt met de conclusie dat ze willen onderhandelen over de prijs.
De afd. GMT van VWS is ingelicht.

Media gevoeligheid:

11.1

Voorstellen:
Ad A) bericht op website AMC:

11.11
:

p
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Ad B) Citaten in NRC

Ad Cl) CZ entiteiten

Besluit WO-RcT d.d. 7 juni 2018

Datum

6juni 201811.1

__________

1
I11j

Ad C2) VGZ

[11.1

[11.1

11.1

A)
Besluit WO-RcT d.d. 14 juni 2018
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11.1 B)

Cl)
C2)

______

Maatregelenoverleg d.d. 14 juni 2018
Onafhankelijk of AMC dit product wel of niet magistraal mag bereiden, ze mogen
voor het eigen bereide product geen reclame maken. Als ze zelf niets op de
website hadden gezet, dan had het AMC geen reclame gemaakt.
Dus de overtreding voor reclame doorzetten. De hoofden van FB en Promo zullen
dit bespreken met HI.

Datum

6juni 2018
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Geen printscreens CZ website en VGZ website:

Geen artikel over AMC bereide gnm d.d. 2018-06-08

Gezocht op: ziekte “CTX”, “AMC” en geregistreerd gnm “CDCA”
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: uitbesteding
Datum: donderdag 28juni 2018 12:54:15

Ik zie dat we ook voor pot 9 nog een potje van 5 gram hebben ontvangen, dus er blijft ook van die pot
5 gram als contramonsters beschikbaar.

mvg

From: igj.nI>
To. rivm.nI>,

Cc,
‘ @rivm.nI>

Date: 28-06-2018 12:05

Subject. RE: uitbesteding

Beste
Hebben we hierna nog voldoende contramonster over?

Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur 1G31

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

T telefoon 088 120 5000
g m pg d p i gj n l
https://www.igj.nl
Twitter: cIGJnl

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen

Van: rivm.nI>

Verzonden: donderdag 28juni 2018 11:54

Aan: igj.nI>

CC: @rivm.nl>
Onderwerp: uitbesteding

Urgentie: Hoog

BesteU
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in verband met onvoorziene omstandigheden moeten we de bepaling van het
gehalte, de optische rotatie en de ‘loss on drying’ van de CDCA grondstof cf
Europese Farmacopee uitbesteden aan het LNA. Het LNA is voor deze
verrichtingen ge-accrediteerd.
We moeten hiervoor de contra-monsters gebruiken.

Ik hoor graag van je of dit akkoord is.

met vriendelijke groet

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
MiniscCrie van Valksg&’zondheid.
Welzijn en Sport

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nI De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. 1f
you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nI/en Committed to hea/th and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nI De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nh/en Committed to hee/th and sustainability
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Van:
Aan: Dienstostbus IGJ GMP-GDP
Onderwerp: FW: aanbreken contramonsters genomen tijdens inspectie AMC 12juni 2018
Datum: donderdag 23 augustus 2018 16:16:38
Bijlagen: imaaeppl.ono

Van: ‘

Verzonden: zondag 1juli 2018 14:42

Aan:

Onderwerp: RE: aanbreken contramonsters genomen tijdens inspectie AMC 12juni 2018

Geachte mevrouw
In dit geval zouden we graag nieuwe contramonsters willen (laten) nemen.
Met vriendelijke groet,

_____

-- -

AMC E0-235 1 Meibergdreef 9 1 Postbus 22660, 1100
OD Amsterdam

VUmc ZHOD174 1 De Boele[aan 1117 1 Postbus 7057,
1007MB Amsterdam Meibergdreef 9 1 Postbus 22660 11100 00 Amsterdam

T: Nummer(s) 020. (VUrnc) / 020 tel 020.
- lamcnI(AMC) 1 E: vumc.n1 / amc.nl -

www.amsterdamumcnI 1 wwwvumc.nI / www.amc.nI

Van: [mailto: igj.,nJ]
Verzonden: donderdag 28jUni 2U18 23:58
Aan:
CC: _Uienstpostbus IGJ GMP-GDP;
Onderwerp: aanbreken contramonsters genomen tijdens inspectie AMC 12 juni 2018

Geachte
Tijdens het inspectiebezoek bij het AMC zijn monsters door IGJ genomen van de werkzame stof
CDCA voor analytische onderzoek. Hierbij zijn naast de primaire monsters ook nog contra-
monsters voor het AMC genomen.
Helaas bleek de bemonsterde hoeveelheid voor de primaire monsters niet voldoende te zijn om
alle analytische testen uit te kunnen voeren. We hebben de contramonsters moeten aanbreken.
Van beide contramonsters (pot 9 en pot 12) zal na analyse nog ca. 5 gram aanwezig zijn.
Deze contra-monsters waren genomen voor het geval AMC gebruik wenst te maken van contra
expertise na het analytisch onderzoek.
Graag verneem ik of u nieuwe contra-monsters wilt nemen of dat de resterende hoeveelheid
van de huidige contramonsters nog als contramonsters bewaard mogen worden.

Met vriendelijke groet,

Coordinerend/ specialistisch Inspecteur 1G31

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



Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen

T telefoon 088 120 5000
om podo@ lol. fl1

https ://www.icii.nl
Twitter: @IGJnl

Bekijk het verhaal van IG]: Gezond vertrouwen

AMC Disclaimer: httos://wwwpmcnl/djsclpjmer
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1O.2.e
Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Handhavingsverzoek namens Leadiant GmbH i.v.m. (doorgeleverde) beridingen van chenodeoxycholic

acid (CDCA) - uw referentie: IT 2011893 [IWOV-Dossiers.F1D35091)
Datum: vrijdag 29juni 2018 10:11:23
Bijlagen: maoe0pl.onci

imppe0p2.onci
imaae0p3.onci

tkn zoals gisteren aangekondigd, termijn..

Van:

Verzonden: vrijdag 29 juni 2018 10:09
Aan: Buiten reikwijdte verzoek
CC: igj.nI>
Onderwerp: RE: Handhavingsverzoek namens Leadiant GmbH i.v.m. (doorgeleverde)
bereidingen van chenodeoxycholic acid (CDCA) - uw referentie: IT 2011893 [IWOV
Dossiers. F1D3509 1]

Dag Buiten reikwijdte verzoek

Dank voor de aanvullingen van het verzoek.

Hierbij wil ik u mededelen dat de termijn van acht weken voor het nemen van een besluit op uw
verzoek niet zal worden gehaald. Vanwege de complexiteit en de te betrachten zorgvuldigheid
heeft de inspectie meer tijd nodig om onderzoek te doen en een besluit te nemen. Het besluit
op uw verzoek om handhavend optreden zal uiterlijk op 31 oktober 2018 worden genomen
door de inspectie.

Met vriendelijke groet,

mede namens en de betrokken inspecteurs,

ii
team Cure/GMT
senior adviseur jurist

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518, 6401 DA Heerlen
T: 088-1205000
F: 088-1205001
M: 06

www.iciz.nl

Van Buiten reikwijdte verzoek
Verzonden: woensdag 27juni 2018 14:08
Aan: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdpigj.nl>;

igj_ril> igj.ni>

1jni>; igjid>
CC: Buiten reikwijdte verzoek
Onderwerp: Handhavingsverzoek namens Leadiant GmbH i.v.m. (doorgeleverde) bereidingen
van chenodeoxycholic acid (CDCA) - uw referentie: IT 2011893 [IWOV-Dossiers.F1D35091]

Geachte dames en heren,

Dubbel met doc. 60



Overal 1O.2.e Doc. 66

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: AMC - Stand van zaken Reclame deel
Datum: dinsdag 3juli 2018 13:49:20
Bijlagen: 2138323 180626 Brief AMC bitlane conceot aesoreksverslaa inso 180612.odf

2138323 180626 Brief AMC verklaring en conceot aesoreksverslag inso 180612.odf

Hallo Allen,

Dinsdag 26 juni 2018 is de brief naar het AMC verstuurd met het conceptverslag en het verzoek
om een verklaring. Deze heb ik afgestemd met
De dag er na had ik het hoofd communicatie aan telefoon. Er was nog een interview gegeven
aan een studentenbiad van de UvA (folia.nI), voordat IG] langskwam. Hij moesten dit nog
becommentariëren en hij vroeg wat daar nu nog in mocht komen te staan. Hij gaat vertellen
aan de journalist dat ze hiervoor op de vingers zijn getikt. Verder vertelde hij dat hij dit traject
heel interessant vindt en liet weer doorschemeren de publiciteit op te zoeken.
Momenteel ben ik bezig met schrijven van boeterapport. Ik hoop dat dit voor mijn vakantie
(over een week) naar één van de juristen kan.

Groet



Overal 10.2e, tenzij anders aangegeven
Doc. 66.1

Aan: @igj.nl>; igi.nI>
cc: Buiten reikwijdte verzoek
Onderwerp: Handhavingsverzoek namens Leadiant GmbH i.v.m. (doorgeleverde) bereidingen van chenodeoxycholic
acid (CDCA) - uw referentie: IT 2011893 [IWOV-Dossiers.F1D35091]

STRIKT VERTROUWELIJK
Betreft informatie als bedoeld in art. 10 lid 1 onder c en art. 10 lid 2 onder g Wob

Geachte en

Graag verwijs ik naar het handhavingsverzoek namens Leadiant GmbH (“Leadiant”) van 7 mei 2018, dat bij uw
Inspectie bekend is onder nr. IT 2011893.

In aanvulling op de informatie die Leadiant reeds aan uw Inspectie heeft overgelegd, zend ik u hierbij als
vertrouwelijke bijlage 36 een overzicht met de verkoopcijfers van CDCA Leadiant in de periode juni 2017 tot en met
juni 2018.

Uit een vergelijking van de verkoopcijfers t/m maart 2018 met de verkoopcijfers sinds de lancering van het
ongeregistreerde AMC-preparaat in april 2018, blijkt dat de verkopen 10.1 .c,

10.2.g

In Nederland worden 50 van de circa 65 bekende CTX-patiënten behandeld door medisch specialisten in
ziekenhuizen. Het AMC heeft zelf slechts twee CTX-patiënten in behandeling. Het expertisecentrum Canisius
Wilhelmina Ziekenhuis (“CWZ”) in Nijmegen heeft tientallen mensen in behandeling.

Het AMC en de Nederlandse zorgverzekeraars (in elk geval CZ en VGZ) hebben nadrukkelijk gecommuniceerd dat het
hun bedoeling is dat alle Nederlandse CTX-patiënten geswitcht worden naar het ongeregistreerde preparaat van het
AMC, ook de patiënten die niet in behandeling zijn bij het AMC, maar (bijv.) bij het expertisecentrum CWZ te
Nijmegen. 10.1.c,

10.2.g
Op basis van ‘, voornoemd aantal patienten, de inhoud van een verp KKIIIg

CDCA Leadiant (100 capsules) en de voorgeschreven dosering, is het aannemelijk dat er sinds begin april 2018
patiënten zijn omgezet van CDCA Leadiant naar het preparaat van het AMC.

Zoals uiteengezet in het handhavingsverzoek, raakt het handelen van het AMC, de CZ-entiteiten en VGZ niet alleen
Nederlandse patiënten, maar kan het ook consequenties hebben voor de beschikbaarheid van CDCA Leadiant in
andere landen. Het gaat in Nederland om 32,5% van het totaal aantal bekende patiënten in Europa. Door de
handelwijze van het AMC, de CZ-entiteiten en VGZ kan Leadiant worden gehinderd in de uitvoering van de studie die

Buiten reikwijdte verzoek

- ,r •..) ;

Van: Buiten reikwijdte verzoek
Verzonden: donderdag 5juli 2018 11:05
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zij op last van de EMA moet verrichten om haar handelsvergunning te behouden. Informatie uit het Nederlandse
patiëntenregisters is immers niet bruikbaar indien de patiënten een ander preparaat gebruiken (uit een andere
bron) en met een andere kwaliteit, veiligheid en (potentiële) werkzaamheid.

Namens Leadiant verzoek ik u om het voorgaande te betrekken bij uw onderzoek. Gelet op de hiervoor geschetste
10.1.c, 10.2.g gevolgen voor Leadiant, voor Nederlandse patiënten en voor de beschikbaarheid van

CDCA Leadiant in andere landen, meent Leadiant dat de door u verlengde beslistermijn onredelijk lang is. Leadiant
verzoekt u dan ook om de eerder aangekondigde verlening van de beslistermijn op het handhavingsverzoek te
herzien.

Tot slot wil ik benadrukken dat de hierbij verstrekte informatie vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens en
commercieel gevoelige informatie van Leadiant betreft, waarvan geheimhouding in het kader van de behandeling
(en/of eventuele procedures naar aanleiding) van dit handhavingsverzoek om gewichtige redenen geboden is (art.
10 lid 1 onder c en art. 10 lid 2 onder g Wob). Het betreft informatie waarvan uitsluitend uw Inspectie kennis mag
nemen in het kader van haar toezichts- en handhavingstaken. Deze e-mail en bijlage 36 horen derhalve bij de
vertrouwelijke versie (i) van het handhavingsverzoek. Leadiant verzoekt uw Inspectie om deze vertrouwelijke
informatie niet te delen met een overtreder en de informatie evenmin in een (inspectie)rapport op te nemen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw nadere berichten met belangstelling
tegemoet.

Met vriendelijke groet,
mede namens1Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek 1

2
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10.2.e

10.2.e

buiten reikwijdte verzoek

POLJ
Tekstvak
10.1.c, 10.2.g
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IÇJ Amsterdam umc
Universitair Medische Centra

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o AMC
t.a.v. mevrouw Zorgsupport
Postbus 2518 Meibergdreef 9
6401 DA HEERLEN 1105 AZ Amsterdam

0

Betreft: Verklaring en reactie op gespreksverstag dd. 12juni 2018

2

Amsterdam, 9 juni 2018

GeachteW

Bij deze maken wij van de gelegenheid gebruik om te reageren op uw brief d.d. 26juni 2018 met als
onderwerp: Verklaring en conceptverslag. Wij verwijzen u hiervoor naar de hierbij gevoegde bijtagen.

Met vriendelijke groet.

Bijtagen:

o verklaring geïnspecteerde: hoofd afdeling In- en externe communicatie
o reactie op gespreksverslag d.d. 12 juli 2018

AMC en VUmc werken AMC

samen in Amsterdam UMC Meibergdreef 9 Postbus 22660 T +31(0)20 566 9111
1105 AZ Amsterdam 1100 DD Amsterdam www.amc.nl
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VERKLARING GEINSPECTEERDE (NA CAUTIE)
Nadat ik mij kenbaar had gemaakt als toezichthouder van de inspectie voor de
volksgezondheid, sprak ik met een hoofd afd. communicatie van het AMC die mij
opgaf te zijn:

Naam
Voornamen : —

Geboortedatum :
Geboorteplaats
Adres : -Domicilie AMC

Postcode : 11O5AZ
Woonplaats : Amsterdam

Gegevens geverifieerd middels: Rijbewijs
Uniek nummer:

Nadat ik hem /haar had medegedeeld dat hij/zij niet tot antwoorden verplicht was
verklaarde zij:

Zie bijlage: Verklaring van de bestuurder d.d. 6juli 2018

Ik heb de geïnspecteerde medegedeeld dat ik een beboetbare gedraging heb geconstateerd
die kan leiden tot het opleggen van een maatregel zoals een bestuurlijke boete.

Handtekening inspecteur W *.Lrinn nïncnørtørt1
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Verklaring

Ondergetekende verklaart namens de bestuurder, het volgende:

In uw brief geeft u aan dat het AMC de geneesmiddelenwet heeft overtreden. In de wet
is de definitie van reclame als volgt omschreven: “Elke vorm van beïnvloeding met het
kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stelten of gebruiken van een geneesmiddel te
bevorderen, dan wet het geven van de opdracht daartoe.”

Zowel met betrekking tot ‘de beïnvloeding’, ‘het kennelijk doet’, als ‘de bevordering van
het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen,
dan wel van het geven van een opdracht daartoe’ menen wij aan te kunnen tonen dat
het AMC niet heeft gehandeld in strijd met deze wet.

Wat betreft ‘beïnvloeding’ was de situatie als volgt: per 1 april jl. verviel de
coulanceregeling van de verzekeraars voor het middel CDCA. Daarmee werd een
levensreddend geneesmiddel niet meer bereikbaar voor de betreffende patiënten (in het
gesprek is al ter sprake gekomen dat de nieuwe prijs voor dit middel niet haalbaar is
voor een Nederlands gezin). Dit heeft in de maanden daarvoor tot grote onrust geleid bij
de betreffende patiënten en hun behandelaren in Nederland.
Door het AMC is i.s.m. met de stichting Pharmagister meermaals besproken met
Nederlandse behandelaren hoe de beschikbaarheid van CDCA veilig gesteld kon worden.
Op het moment van publicatie van het bericht op de website van het AMC waren alle
behandelaren van CTX-patiënten op de hoogte van het feit dat het AMC het betreffende
middel magistraat ging bereiden. Behandelaren hadden zelf hun patiënten ingelicht. Daar
viel dus niets meer te beïnvloeden op het moment van publicatie.
Hierbij speelt tevens het gegeven van proportionaliteit. Op het moment van publicatie
van het bericht op de AMC-website had een groot deel van de landelijke media
aangegeven (zeer) veel interesse te hebben in deze ontwikkeling met betrekking tot de
magistrale bereiding van CDCA. Dit betrof onder meer de NOS (radio en NOS-journaal)
NRC, FD, Parool, NTvG. Voorafgaande aan de publicatie op de AMC-website hadden NOS
en NRC hun berichtgeving al publiek gemaakt. Kort daarop volgden al de andere
landelijke dagbladen en een aantal radioprogramma’s. Het is met enige redelijkheid niet
te stelten dat in dit landelijke publicitaire geweld rond de magistrale bereiding van CDCA,
het AMC-bericht ook maar enig extra gewicht in de schaal zou hebben gelegd.

Tevens willen wij terugkomen op een passage uit dezelfde wet die spreekt van ‘het
kennelijke doel (... ) te bevorderen’. Wij betogen dat het kennelijke doel van onze
publiciteit was om ons, als publieke instelling, formeel te verantwoorden bij het publiek
voor dit uitzonderlijke initiatief. Daarnaast voelden wij de verantwoordelijkheid om
patiënten en hun behandelend artsen formeel te informeren over de daadwerkelijke
uitvoering van de magistrale bereiding, die op zichzelf reeds bij hen bekend was.
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Het feit dat het AMC geen enkel financieel dan wel commercieel belang heeft bij het
geven van toegang aan patiënten tot het voor hun noodzakelijke geneesmiddel, lijkt ons
daarnaast een valide argument om aan te nemen dat het doel van het AMC niet lag in
het bevorderen van voorschrijving, ter hand stellen of gebruik.

Het middel CDCA wordt in Nederland uitsluitend voorgeschreven aan CTX-patiënten, een
uiterst nauw geclefinieerde patiëntgroep. De magistrale bereiding leidt niet tot het
voorschrijven aan een grotere of andere groep patiënten. Wij zijn dan ook van mening
dat het AMC geen reclame heeft gemaakt voor het door het AMC bereide
ongeregistreerde geneesmiddel met de werkzame stof chenodeoxycholzuur en daarmee
artikel 84 eerste lid van de Geneesmiddelenwet niet heeft overtreden.

Met vriendelijke groet,
namens de Raad van Bestuur,

Deze verklaring is afgegeven op Amsterdam
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Stadspiateau 1
3521 AZ Utrecht
Postbus 2S18
6401 DA Heerlen
T 088 120 5000
wwwigJ.ni

Inlichtingen bij

dicnstpostbusRT5igjni

Datumverslag 26juni2018

Omschrijving Gespreksverslag Inspectie AMC - reclame deel
Vergaderdatum 12 juni 2018
Vergaderpiaats AMC, Meibergdreef 9, Amsterdam
Aanwezig AMC: , afd. interne en

externe communicatie;
Medische Directie en Afd,
Inwendige geneeskunde.
IGJ 1.0.: Mw. i en ,

belden senior inspecteur.

Aanleiding
In het kader van haar toezichthoudende ta,jç.eft de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd in oprichting (hierna: de inspectiÇ)ØJ12 juni 2018 een aangekondigd
bezoek gebracht aan het ziekenhuis Unlve5Wir Medisch Centrum (UMC) locatie
Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam (hierna: AMC). Aanleiding
voor het inspectiebezoek was een verzoek tot handhavend optreden vanwege de
bereiding van en het reclame maken voor het ongeregistreerde geneesmiddel
chenodeoxycholic acid (CDCA) capsules door het AMC.
Een deel van het inspectie onderzoek betrof de bereiding en dit zal in een separaat
verslag worden toegezonden. Onderstaand verslag betreft het gesprek over de
publiciteit in diverse media over het eigen bereide geneesmiddel van het AMC.

Publiciteit rondom eigen bereide geneesmiddel van AMC
Het hoofd van de afdeling communicatie van het AMC , gaf
aan dat hij was benaderd door journalisten van de krant NRC en door de NOS. De
journalïsten wilden publiceren over de eigen bereiding van het geneesmiddel
CDCA 4,et AMC. Deze zaak had hun aandacht omdat NRC en NOS regelmatig
public(2 over dure geneesmiddelen. De journalist van NRC was goegie
hoogtd-rr’gaf aan dat hij zou publiceren, ook zonder medewerking van ÇIVC.

i vroeg een aantal dagen uitstel, zodat men eerst’ue
patiënten met de stofwlsseiingsziekte cerebrotendlnq anthomatose (XTC) kon
informeren. : informeerde telefonisch haarl.Jënten en de behandelend
artsen in andere ziekenhuizen. De andere artsen infof5den op hun beurt hun
patiënten. Bij de patiënten heerste al onrust, omdat-1ierzekeringen schriftelijk
hadden aangekondigd het dure geneesmiddel CDCA van de firma Leadiant per 1
april 2018 niet meer te vergoeden.

Pagina 1 van 3
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Overzicht van opmerkingen bij 2138323 180626 Brief AMC
bijlage concept gespreksverslag insp 180612 reactie AMC
05-07-2018 (2).pdf
Pagina: 1

— Nummer: 1 Auteur __Onderwerp: Notitie Datum: 6-7-2018 12:21:57
Voorstel tirioerwan Mechnch Centrum (IJMC) lozabe eerwiderea
vormt Academisch Medisch Centrum laten staan

Nummer. 3 Auteur: Onderwerp: Notitie Datum: 6-7-2018 12:27:05
Na eerst tekst aanpasserc behandelend artsen in andere ziekenhuizen annie bende patlbnten

t—

Notitie Datum: 6-7-2018 12:25:49
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Het AMC besloot mee te werken aan het verzoek van NRC en NOS, zodat er
gecontroleerde informatie naar buiten zou komen, aldus
Zowel NRC als NOS interviewden debi1t,AMC werkzame apotheker Mw. Kemper
en internist Mw. Hoilak. Op 5 april 2O(jiFd het nieuwsitem gepubliceerd in de
digltale NRC krant, het NOS journaal drruj de website van het AMC.

Web-bericht AMC “AMC maakt medicijn voor zeldzame stofwisselingsziekte” d. d. 5
april2018:
HeJ41C besloot om op hun eigen website (:,i :n ‘1) op de pagina nieuws en
ÇiIen/actueel een bericht te p 1 3 n, vanwege informatievoorziening naar
letTnten en de maatschappelijk antie. Ook zonder de media aandacht zou
het AMC een bericht op hun website hebben geplaatst, aldus de

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

verklaarde dat het AMC het bericht heeft geschreven en
dat daar geen andere partijen bij betrokken waren. Pharmagister is een stichting
van AMC en CbusineZ (CbusineZ is een dochter van zorgverzekering CZ), kreeg
het AMC bericht wel van te voren toegestuurd, maar leverde geen input. De
zorgverzekeraar VGZ was op de hoogte, maar was niet inhoudelijk betrokken.
De heer Van den 8osch verklaarde dat er geen persbijeenkomst, geen
communicatieplan of notulen van vergaderingen over publieke berichtgeving over
dit onderwerp zijn.

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

4 vertelde dat het AMC de )lFnheid had om in het artikel
van de NRC feitelijke onjuistheden aan te geven èrrui eigen citaten iets te
wijzigen. enkele citaten uit het NRC bericht:
> Kemper: ,,AIs we de goede grondstof hebben, kunnen we dit vrij makkelijk

doen.
> Kemper: “Het is even betrouwbaar als het middel dat nu op de markt is.”
‘ “Het AMC en Pharmagister moesten daarom een slimme route bedenken. Een

apotheker mag wettelijk wel voor zijn eigen patiënten een geneesmiddel
maken. Het AMC heeft zelf maar twee patiënten. Terwijl bijvoorbeeld het
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen tientallen mensen in behandeling
heeft. Maar, zegt Hollak met een lachje: Iedereen mag zich met een recept
van de arts melden en patiënt worden bij onze apotheek.

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

Reclame voor ongeregistreerd geneesmiddel (art. 84 lid 1 Geneesmiddelenwet)
legde uIt dat het product van het AMC een ongeregistreerd

geneesmiddel is en dat voor ongeregistreerde geneesmiddelen geen reclame mag
worden gemaakt.

gaf aan dat in het AMC website bericht de stofwisselingsziekte
CTX en het genéesmiddel CDCA van Leadiant en van het AMC werden vermeld.
Tevens las ze een stukje uit het AMC web-bericht:
“De patiënten kregen het middel nog een tijdje vergoed, ondanks de hoge prijs, in
afwachting van een oplossing. Die is er nu, met het door het AMC bereide
vergelijfiba.ffl middel, dat patiënten vanaf nu bij de apotheek van het AMC kunnen
bestellÇJ
Dit valtLunder de definitie van reclame vanwege de beïnvloeding van het afleveren
van het geneesmiddel. Reclame voor een ongeregistreerd product mag niet, zowel

Pagina 2 van 3
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niet naar beroepsbeoefenaren als naar publiek. Daarom is dit een overtreding van
artikel 84 lid 1 Gnw.

¶ gaf de cautie en gaf daarmee aan dat ze niet meer hoefden te
zeggen over dé vermeende overtreding. Ze vroeg of het AMC een verklaring wilde
afleggen.

1 gaf aan hef 1luut niet eens te zijn dat het AMC reclame
zou hebben gemaakt. Hij vond het iiFormatie voor patiënten en behandelaren. Het
gaat AMC niet om de lagere kosten van het product, die hoeft het AMC niet te
betalen. vult aan dat de primaire insteek van het AMC was, dat
het medicijn voor patiënten beschikbaar bleef. Een medicijn dat bijna 2 ton per
jaar kostte was onbetaalbaar voor patiënten, waardoor het geregistreerde product
niet beschikbaar was.

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

legde het vervolg van de procedure uit.

Pagria 3 van
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1O2.e
Van:
Aan: ENenstoostbus IGJ GMP-GDP
Onderwerp: EW: RIVM Brief Onderzoeksopdracht met bijlagen
Datum: vrijdag 20 juli 2018 13:07:46
Bijlaqen: uitslacibrief CH2018-002 CDCA aanvullend-def.odf

imacie0pl.ioci

Graag opnemen in WPM bij VGR AMC CDCA capsule
Dank

Van: rivm.nI>

Verzonden: vrijdag 20juli 2018 12:53
Aan: igj.nI>
CC: igj.nl>; igj.nl>
Onderwerp: Fw: RIVM Brief Onderzoeksopdracht met bijlagen

Beste

hierbij de uitslag van het aanvullende onderzoek CDCA

met vriendelijke groet

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nI De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nI/en Committed to health and sustainability
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> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven

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

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd .0.

Geneesmiddelen en Medische Technologie

Postbus 2518
6401 DA Heerlen

iiIIiiIIiiIIuIIiIIiIiIiiiIIiIiIiIiIiiII

Overal 10.2.e

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

KvK Utrecht 30276683

T 030 274 91 11

F 030 274 29 71
info@rivm.nl

Ons kenmerk
1420/20 18 GZBJ

Behandeld door

Datum 20 juli 2018
Betreft CH2018-002; A1420 Chenodeoxycholic acid,

aanvullende informatie

Geachte mevrouw

In het telefonisch overleg op maandag 16 juli jI. 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.

wetenschappelijk medewerker
GZB

T

rivm.nI

CDCA Ph.Eur. monografie Pot 12, A142002 Pot 9, A142004
O1/2O171189

Parameter Resultaat Resultaat

Related substances

TLC: TLC TLC
. Lithocholic acid 0.1% • complies • complies
• Ursodeoxycholic acid 1% • complies • complies
• Cholic acid 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°k.

Versie: 1.0 Status: definitief Pagina 1 van 3
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Beide monsters vertonen een overeenkomstig onzuiverheidsprofiel en de
verkregen resultaten komen overeen met de eerder gerapporteerde Datum
resultaten. Met behulp van een semi-kwantitatieve DLC is een schatting 20juli2018

van het gehalte van de onbekende onzuiverheden gedaan; de onbekende Ons kenmerk

onzuiverheden liggen tussen de 0.27% - O.75% en tussen de 1%-2%. 1420/2018 GZBi

Polymorfie
In de eerder overgelegde rapportage d.d. 13 juli jI. is gerapporteerd dat het

___________

smeltpunt van beide monsters voldoet aan specificatie van 1O.1 .c?
3.2.S.4.1., d.w.z. het verkregen smeltpunt valt binnen de range van 162 -

__________

168°C van polymorfe vorm 1.
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:

2.3.S.1.3/3.2.S.1.3 General properties
(b) Physical form: Polymorphism in chenodeoxycholic Acid has been studied by Differential
Thermal Analysis and X-Ray Diffraction (see G, Giuseppetti, M.Paciotti, II Farmaco, Ed. Sc.,
vol.33, fac. 1, reported in section 3.3 Literature). Resuits of the research have led to the
identification of three different crystalline polymorphous forms, respectively: form 1, form II
and form III. Under particular conditions chenodeoxycholic Acid may be obtained as an
amorphous Vorm. Melting range values of all the forms determined by means of “Capillary
Method” in an oil bath are given in the following table.

Form Melting range

1 162-168° c
II 134-138° C
III 114-118° c
amorphous 102-107° C

Chenodeoxycholic Acid as manufactured by PcA is polymorph 1 (high melting), as demonstrated
in section 3.2.S.2.6 and 3.2.S.3.2.

3.2.S.3.1 Structure elucidation and other characteristics
Chenodeoxycholic Acid as prepared by PCA according to the manufacturing process described in
section 3.2.S.2. belongs to the crystalline Vorm identified as polymorph 1, coherently with the
melting range shown in specifications for the active substance (see section 3.2.S.4.1.
specification). X-ray powder diffraction analysis has been included in specification for the
release of the active substance, too, showing capability of the process to be consistent in
producing the same polymorph Vorm.

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 Status: Definitiet Pagina 2 van 3
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Conclusie
Datum

1. De onderzochte contramonsters CDCA (order A142002 (pot 12) en 20juli 2018

A142004 (pot 9) van batch 17081) voldoen niet aan de eisen van de Ons kenmerk
vigerende Ph.Eur. monografie 01/2017:1189. Er zijn meerdere 1420/2018 GZE

onbekende onzuiverheden aangetroffen boven de gestelde limiet van
0.25%. Het gehalte van de onbekende onzuiverheden ligt tussen de
0.27°h - O.75% en tussen de 1%-2%.

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,

Coördinator project Peilstation Geneesmiddelen

Versie: 1.0 Status: Definitief Pagina 3 van 3
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> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven

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

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o.
Geneesmiddelen en Medische Technologie

Postbus 2518
6401 DA Heerlen

Overal 1O.2.e A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rîvm.nI

KvI< Utrecht 30276683

iiIIiiIIiiIIiiIIiIIiIiIiiiIIiIi! liii.. II

Datum 13 juli 2018
Betreft CH2018-002; A1420 Chenodeoxycholic acid

Geachte mevrouw

Op 13 juni ji. 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 10 gram (pot 12; batch 17081) en 3 potjes 5
gram (pot 9; batch 17081) Chenodeoxycholic acid grondstof.

T 030 27491 11

F 030 274 29 71
info@rivm.nl

Ons kenmerk
1420/2018 GZ

Behandeld door

wetenschappelijk medewerker
GZB

T

rivm.nl

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

Order batch herkomst hoeveelheid exp.date Bewz.nr.
A142001 17081 pot 12 1 x 10 g 31-07-2022 37765768
A142002* 17081 pot 12 1 x 10 g 37765769
A142003 17081 pot 9 1 x 5 g 31-07-2022 37765770
A142004* 17081 pot9 2x5g 37765771
*De orders A142002 en A142004 dienen als contramonsters

Op 14 juni jI. hebben wij van u de opdrachtbrief ontvangen plus
aanvullend een kopie van de 3.2.S.4.1 Specificaties Chenodeoxycholic acid
(CDCA) van , 1 analysecertificaat met betrekking tot CDCA batch
170801 van en nog 1 analysecertificaat met betrekking tot
CDCA, batch 170801.

1O.1.c

Versie: 1.0 Status: definitief Pagina 1 van 5
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In de opdrachtbrief heeft u verzocht om pot 9 en 12 van batch 17081 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?

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

CDCA Ph.Eur. monografie Pot 12 Pot 9
O1/2O171189

Parameter Resultaat Resultaat

Identification
. A. IR Spectrum cf EP CRS Spectrum cf EP CRS

Specific optical rotation*

+11,0° - +13.O (on dried substance) 12.6° 12.1°

Related substances
TLC: TLC TLC

. Lithocholic acid O.1% • complies • complies

. Ursodeoxycholic acid l°k • complies • complies

. Cholic acid 0.5% • complies • complies
• Any other O.25% • does not comply • does not comply

Loss on drying*

l.5% (on 1.000 g at 105°C) 1.0% 1.0%

Assay*

Titration with 0.1 M NaOH

99.0 - lol.O0/e 99.0% 99.1%
* 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%.

Datum
13juli 2018

Ons kenmerk
1420/2018 GZB

Hierbij treft u de resultaten van het onderzoek aan.
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Aanvullend is onderzoek gedaan naar de polymorfe vorm van de monsters
middels een smeltpunt bepaling. Datum

Het smeltpunt van de monsters van pot 9en 12 van batch 17081 voldoet 13 juli 2018
1O.1.c aan specificatie van 3.2.S.4.1., d.w.z. het verkregen smeltpunt Ons kenmerk

_______

valt binnen de range van 162 - 168°C van polymorfe vorm [. 1420/2018 GZBJ

De monsters zijn ook gescreend op onzuiverheden overeenkomstig de
HPLC-RI 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 O.l%. Beide monsters voldoen hiermee niet aan de eis
voor onzuiverheden volgens de specificaties CDCA van 3.2.S.4.1.

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 , het additioneel overgelegde
analysecertificaat en de in deel 3.2.S.4.1 vermelde specificaties van

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: “ 1.5%”), en voor het gehalte “ 98%” (Ph.Eur.
eis: “99.0 - 101.0°h, 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, chioride, 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 (HPLC-RI) worden
additioneel aan de vigerende Ph.Eur. monografie voor CDCA 3 nieuwe
onzuiverheden (12-keto CDCA, chenazine en de dimer onzuiverheid)
gelimiteerd. 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 HPLC-RI methode
vermoedelijk wel opgenomen worden.
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CDCA vertoont polymorfie. De vigerende Ph.Eur. monografie voor CDCA
heeft geen eis voor de polymorfe vorm opgenomen. Derhalve wordt Datum
verondersteld dat de verschillende polymorfe vormen van CDCA geen 13juli2018

afwijkende werkzaamheid vertonen. Ons kenmerk
1420/2018 GZE

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°h.

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.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Coördinator project Peilstation Geneesmiddelen
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Parameter Ph.Eur. 011201 7:1189 Labo Quercus Analysecertificaat
F17/5820-O1, sample l.d.: Chenodeoxychollc acid

19244, lot nr. 170801 Batch N0.170801

Datum
13juli 2018

Ons kenmerk
1420/2018 GZ

1O.1.c.

Characters Awhite or almost white Awhite or almost White or light yellow

powder white powder crystalline powder,

slightly bitter, offensive

smell

Solubility Very slightly soluble in

water, freely soluble in

alcohol, soluble in acetone

and slightly soluble in

methylene_chloride

Identification • A. IR • A. IR
• B. Rel.subst., TLC • (1) Positive reaction
. C. color reaction with • (2) Positive reaction

formaldehyde

Specific optical +11.00 - +13.00 (on dried +11.0° - +13.00 (on +110
- +13°

rotation substance) dried substance)

Related substances TLC TLC
. Lithocholic acid 0.1% • Lithocholic acid Comply with standard
• Ursodeoxycholic acid 0.1%

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

• Any other 0.25%

Loss on drying 1.5% (1.000 g bij 1 05°C) 1.5% (1.000 g bij 2.0%

105°C)

Sulfated ash 0.1% (op 1.0 g) 0.1% (op 1.0 g) 0.2%

Heavy metals cf Ph.Eur. 2.4.20

Assay 99.0 - 101.0% (titration) 99.0 - 101.0% According to dry goods,

(titration) no less than 98%

Melting range

Hydrazine cf Ph.Eur. 5.4 / 2.4.24

Particle size

Polymorph 1 - X-ray

diffraction
.

Acidity

Chioride

Not more than 0.5 ml

Barium salt

0.016%

Microbiological test cf Ph.Eur. 5.1.4

Comply with standard

• TAMC
• TYMC
• E.Coli
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Van:
Aan: Dienstoostbus IGJ GMP-GDP
Cc: amcnl; “secretariaatrvb’;
Onderwerp: RE: AMC conceptrapport inspectie d.d. 12-6-2018
Datum: maandag 23juli 2018 13:31:50
Bijlagen: imapep0l.onp

Geachte mevrouw

Uw conceptrapport is in goede orde ontvangen.

Wij zullen u voor woensdag as 18.00 uur laten weten of wij gebruik willen maken van de

mogelijkheid tot een gesprek met u op donderdag 26 juli, om 15.00.

Met vriendelijke groet,

handtekening-inge

LocatieVUmc 1 ZH 3D 124 1 De Boe[e[aan 1117, 1081 HV Amsterdam
T: (020-441 1 E: ®vumc.nt
www.amsterdamumc.nL 1 www.vumc.nt

vumc discialmer: www.yumc.n/disctaimer

Van: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdp@igj.nl>

Verzonden: maandag 23 juli 2018 10:48

Aan: @vumc.nl>

CC: @amc.nl

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

Urgentie: Hoog

Geachte

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

Medewerker Toezicht IGZ1

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

M06-

icii.nl

httDs:I/www.iclj.nl
Twitter: IGJnl



Doc 711

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerien

Apotheek Academisch Medisch Centrum
t- 1 , Farmaceutische bedrijven

- - Stadspateau 1Meibergdreef 9 3521 AZ Utrecht
1105 AZ AMSTERDAM T 088 120 5000

F 088 120 5001

AANGETEKEND
Overal Inlichtingen bi]

1O.2.e
gmpgdp@igj.nl

‘aad van Bestuur
ziekenhuisapotheker

Ons kenmerk
V2006337

- 2018-2148031

Bijlagen
Datum 23 juli 2018 Conceptrapport

Onderwerp bezoek 12 juni 2018

Geachte heer Romijn,

Op 12 juni 2018 heb ik samen met , GMP inspecteur,
en , inspecteurs

reclametoezicht, een bezoek aan de ziekenhuisapotheek Academisch Medisch
Centrum (AMC) op de locatie Meibergdreef 9 te Amsterdam gebracht. Het betrof
een inspectie naar aanleiding van een verzoek tot handhavend optreden
(1T2011893) vanwege de bereiding van het ongeregistreerde preparaat
Chenodeoxycholic acid (CDCA) capsules en het maken van reclame daarvoor.

Een algemene samenvatting van de inspectie en een overzicht van de
geconstateerde bevindingen en aanbevelingen zijn weergegeven in het
bijgevoegde rapport (hoofdstuk 2 en 3). Dit rapport gaat overigens enkel over de
bereiding van de CDCA-capsules door het AMC.

Het resultaat van het analytisch onderzoek door het RIVM van de door u gebruikte
grondstof Chenodeoxycholic acid voor de bereiding van de capsules geeft
aanleiding tot (voorbereiding van) een maatregel. Hierover ontvangt u separaat
bericht.

Feitelijke onjuistheden
Mocht het conceptrapport (hoofdstuk 1 en 2) feitelijke onjuistheden bevatten, dan
verzoek ik u de Inspectie hierover véér 27 juli 2018 te berichten. De Inspectie
ontvangt een overzicht van feitelijke onjuistheden bij voorkeur als een PDF
document op het e-mail adres: gmngdpigj.nl

F127/01
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Conclusies en mpptreoelen
Conclusies en maatregelen naar aanleiding van het inspectiebezoek en de
geconstateerde tekortkomingen (paragraaf 3.1) ontvangt u na vaststelling van het
conceptrapport.
Na het afronden van het onderzoek naar de eigen bereiding en het maken van
reclame daarvoor, za Inspectie een besluit op het handhavingsverzoek nemen.

Hnnnc-hhnd

Coördj(d/Specialistisch Inspecteur IGZ1

//
j

Doc. 71.1

Ons kenmerk
V2006337
2018-2148031,

Datum
23juli 2018

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

F127101
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Inspectie voor de Gezondheidszorg
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Rapport van het inspectiebezoek aan
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Medisch Centrum op 12 juni 2018
te Amsterdam

V2006337

2018-2148031,

Utrecht, juni 2018
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Inleiding

1.1 Aanleiding
In het kader van haar toezichthoudende taak heeft de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) op 12juni 2018 een aangekondigd bezoek
gebracht aan de ziekenhuisapotheek van het Academisch Medisch Centrum (hierna:
AMC). Aanleiding voor het bezoek was een verzoek tot handhavend optreden
(1T2011893) vanwege de bereiding door de ziekenhuisapotheek van het
ongeregistreerde geneesmiddel Chenodeoxycholic acid (CDCA) capsules en het
maken van reclame hiervoor.

Dit rapport gaat over de bereiding van de CDCA-capsules door het AMC.

1.2 Doel van het onderzoek
De inspectie heeft tijdens dit inspectiebezoek gegevens rondom het geneesmiddel
CDCA capsules van het ACM verzameld, voor het verder beoordelen van het verzoek
tot handhavend optreden. Daarbij is getoetst aan de eisen van de
Geneesmiddelenwet (Gnw).

1.3 Bij inspectie aanwezige medewerkers
• Raad van Bestuur Amsterdam UMC
• Raad van Bestuur Amsterdam UMC
• Medische Directie
• 41 afd. Inwendige Geneeskunde
• afdeling In- en externe communicatie
• Apotheek Amsterdam UMC
• gevestigd apotheker locatie Meibergdreef, hoofd

Laboratorium Apotheek
• ziekenhuisapotheker (QA)
•

.
, ziekenhuisapotheker (QP)

• ziekenhuisapotheker, hoofd Kenniscentrum
Geneesmiddelenonderzoek

1.4 Leeswijzer
De bevindingen gedaan tijdens het inspectieonderzoek worden cursief en in de
verleden tijd opgeschreven. Onderstreept zijn de documenten die zijn ontvangen
tijdens het inspectiebezoek.

In hoofdstuk 3 Tekortkomingen en aanbevelingen’van dit rapport leest u de
geconstateerde tekortkomingen en aanbevelingen van de Inspectie.

De Inspectie baseert haar tekortkomingen en aanbevelingen op de bevindingen in
hoofdstuk 2 Resultaten inspectiebezoek’ van dit rapport.
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Binnenkomst recept voor het geneesmiddel
Het recept komt via de patiënt en/of behandelende arts binnen bij de
ziekenhuisapotheek. Het recept is gesteld op naam van de patiënt. Het recept kan
via een email (speciaal emailadres ‘kenniscentrum studiemedicatie’ is aanwezig),
per post of via de balie binnenkomen.
Een recept, gedateerd 30 april 2018, voor een “eigen” patiënt ofwel in behandeling
bij een arts van het AMC is bekeken. Recepten van behandelaars uit diverse andere
academische centra zijn gezien (Bravis, Erasmus MC, UMCG, Canisius). Voor alle 44
afleveringen was een door de behandelaar getekend recept aanwezig. De artsen
gebruiken een door het AMC voorgedrukt “leeg” recept of een eigen recept. Het
geneesmiddel wordt altijd voor maximaal 3 maanden afgeleverd.
Een kopie van een “leeg” recept voor eigen patiënten is verkregen.

Via het netwerk van behandelaars wordt behandelervaring met deze specifieke
patiëntengroep uitgewisseld. Bij introductie van het geneesmiddel is via het netwerk
van behandelaars en patiënten telefonisch contact gezocht met andere behandelaars
in Nederland. Waarna de behandelende artsen zijn geïnformeerd met een
informatieblad voor artsen. Daarnaast is er ook een informatieblad voor patiënten
aanwezig.

Een kopie van het informatieblad voor artsen en het informatieblad voor patiënten is
verkregen.

In het informatieblad voor de patiënten (“Informatie voor patiënten met
cerebrotendineuze xanthomatose (CTX) — Verandering bestelling en bezorging van
COCA (chenodeoxycholzuur)”) is beschreven dat indien de patiënt behandeld wil
worden met CDCA capsules van het AMC een behandelingsovereenkomst getekend
moet worden. De behandelingsovereenkomst is onderdeel van het informatieblad
voor patiënten.
Een voorbeeld van een getekende behandelingsovereenkomst is bekeken. Tevens
worden afspraken over het thuisbezorgen van de medicatie vastgelegd in een
bezorg instructie.

Intakegesprek met patiënt
Bij de ie uitgifte wordt een (telefonisch) intakegesprek met de patiënt uitgevoerd
door een apothekersassistente van de ziekenhuisapotheek AMC met behulp van een
intakeformulier en een checklist “Eerste uitgifte begeleiding chenodeoxycholzuur
capsules”.

Voorbeelden van ingevulde intakeformulieren en ie uitgifteformulieren zijn gezien.
Een kopie van een leeg intpkefprmulier en eerste uitgifte formulier is verkregen.

2 Resuftaten inspectiebezoek

2.1 Routing van het geneesmiddel

2.1.1

(

2.1,2
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Het uitgifteproces van de CDCA capsules is beschreven in “Verkort protocol CDCA
capsules”. De ie versie van dit document is uitgegeven op 25 april 2018. De ie
uitgifte van CDCA capsules is op 27 april 2018.

Apotheker n assistente van het kenniscentrum ziekenhuisapotheek AMC zijn
getraind in het ie en 2 uitgiftegesprek met het intakeformulier. Dit is vastgelegd in
het trainingsdossier als “uitgifte CDCA capsules”.

Het verkort protacol COCA capsules was geen geautoriseerd document.

2.1.3 t4edicatiebewaking
Het MIRA-systeem, van de poliklinische apotheek in het AMC, is gekoppeld met het
Landelijk Schakelpunt (LSP). Binnen het MIRA-systeem is een aparte portal
ontwikkeld voor het kenniscentrum ziekenhuisapotheek AMC (gele MIRA). Apotheker
S van het kenniscentrum voert via de gele MIRA alle patiënten in. Na schriftelijke
toestemming van de patiënt worden medicatiegegevens uit het LSP opgehaald voor
medicatiebewaking, dit verloopt via de blauwe MIRA — de portal van de poliklinische
apotheek.
Het aanschrijven van patiënten in de gele MIRA wordt in afwachting van een
netwerkkabel naar cle ziekenhuisapotheek nog uitgevoerd op een terminal in de
poliklinische apotheek.
Inloggen in MIRA verloopt via een UZI-pas. Op dit moment wordt ingelogd met een
UZI pas van één van de apothekers van de poliklinische apotheek AMC, waarna
apotheker S de patiëntgegevens Invoert. Dit in afwachting van het verkrijgen van
een eigen UZI-pas. Een eigen UZI-pas voor toegang tot MIRA en het LSP voor de
apotheker van het kenniscentrum ziekenhuisapotheek is aangevraagd.

Het MIRA systeem wordt door de ziekenhuisapotheek gebruikt voor de declaratie
van ziekenhuis verplaatste zorg zoals b.v. voor oncolytica en reuma middelen. Via
de gele MIRA-portal worden de kosten van de capsules gedeclareerd als
geneeskundige zorg bij patiënten van het AMC. Bij levering aan een patiënt buiten

‘ het AMC wordt een papieren factuur verstuurd aan het ziekenhuis waar de patiënt
onder behandeling is.
Het andere portal, de blauwe MIRA, wordt uitsluitend gebruikt voor declaratie van
de farmaceutische zorg van de poliklinische apotheek en is niet toegankelijk voor
het kenniscentrum ziekenhuisapotheek AMC.

De training van de apotheker an het kenniscentrum ziekenhuisapotheek in het
MIRA systeem is aangetekend in het trainingsdossier.

Een contract tussen de poliklinische apotheek en de ziekenhuisapotheek over het
gebruik van de terminal voor toegang tot MIRA was niet aanwezig.

De medicatiebewaking na de le uitgifte was onvoldoende beschreven in de
aanwezige documentatie zoals navraag bij de patiënt of er medicatiewijzigingen zijn
en/of het nakijken in het MIRA -systeem.
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2.1.4 Afnemers/ patiënten van het geneesmiddel
Een overzicht is ingezien van alle bereidingen sinds de eerste uitgifte van het
geneesmiddel op 27 april 2018, Het overzicht geeft inzage voor welke patiënt is
bereid, de datum van de bereiding en welke sterkte bereid is.

In april en mei 2018 zijn ca. 7 en 25 bereidingen respectievelijk geweest.
Merendeel van bereidingen bestaan uit capsules van 250 mg maar daarnaast zijn
ook capsules bereid van 35, 40, 80 en 140 mg voor kinderen.

2.1.4.1 Patiënten onder behandeling van het AMC/ patiënten onder behandeling bij een
ander ziekenhuis:

In de openingspresentatie is een overzicht gegeven van de Nederlandse
patiëntenpopulatie.

De huidige gediagnosticeerde Nederlandse patiëntenpopulatie die onder behandeling
staat is 63. Ca. 40 patiënten zijn onder behandeling in Canisius ziekenhuis
Nijmegen, ca. 2-4 patiënten zijn bij andere UMC in behandeling. In het AMC zijn 2
patiënten onder behandeling.

Volgens het overzicht van alle bereidingen sinds de eerste uitgifte van het
geneesmiddel is er bereid voor 44 patiënten waarvan 7 kinderen. Twee van de 44
patienten staan onder behandeling van een specialist van het AMC, 42 van de 44
patiënten staan onder behandeling van een ander ziekenhuis.

Tot april 2018 was nog de coulance regeling voor het geregistreerd product geldig.
Dit werd aan patiënten ter hand gesteld via de openbare apotheek. Afhankelijk van
de nog aanwezige voorraad van dit geregistreerd product bij patiënt en apotheek
zou uiteindelijk alle Nederlandse patiënten onder behandeling in Nederland
overgaan naar het AMC-product. Daarnaast kunnen in toekomst meer patiënten in
een vroegere fase gediagnostiseerd worden (hielprik). De geschatte prevalentie is 1:
50.000.

2.1.4.2 Andere afnemers
Er zijn geen andere afnemers van de CDCA capsules, het geneesmiddel was alleen
verstrekt op basis van een recept op naam gesteld van een patiënt. De grondstof is
niet aan derden geleverd door de leverancier.

2.1.5 Aflevering van het geneesmiddel
De ziekenhuisapotheek stelt het geneesmiddel ter hand en levert het geneesmiddel
af. De etikettering voldoet aan de eisen van de Geneesmiddelenwet. Op het etiket is
de ziekenhuisapotheek AMC en de naam van de gevestigd apotheker (

), naam patient, geboortedatum, en patientnummer vermeld Daarnaast
staat op het etiket de naam van het geneesmiddel — chenodeoxycholzuur capsules
250 mg, aantal, gebruik, bewaarconditie en vervaldatum.
De geneesmiddelen worden in de ziekenhuisapotheek verzendklaar gemaakt nadat
de bereiding door een apotheker is vrijgegeven. Bij aflevering is een bijsluiter
aanwezig. Het geneesmiddel wordt verzonden via een bezorgdienst naar een door
de patiënt opgegeven adres of kan aan de balie van de ziekenhulsapotheek worden
opgehaald.
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Een kopie van de bijsluiter is verkregen.

De bezorging van het geneesmiddel ligt bij de koeriersdienst Valid Express,
onderdeel van Post NL. Het geneesmiddel wordt binnen 24 uur bezorgd bij de
patiënt. Een contract met Valid Express voor geneesmiddeltransport onder GDP
condities is ingezien. Er zijn geen specifieke temperatuurcondities tijdens transport.
Na bezorging is er bevestiging van levering.

2.2 Bereiding van het geneesmiddel

2.2.1 Bereidings-en vrijgiftedocumentatie van COCA capsules
Er zijn twee protocollen aanwezig voor het bereiden van COCA capsules Een
gestandaardiseerd protocol voor het bereiden van 250 mg CDCA capsules en een
niet-gestandaardiseerd protocol voor het bereiden van andere sterktes. Bij lagere
sterktes wordt lactose toegevoegd. De bereidIng wordt per recept uitgevoerd, het
geneesmiddel wordt niet op voorraad bereid.

De bereiding bestaat uit het afwegen van de benodigde hoeveelheid CDCA grondstof
en uitvullen in 100 capsules maat 0. Dit kan afhankelijk van de aangevraagde
hoeveelheid capsules 1, 2, 3 of 4 maal achter elkaar worden uitgevoerd. Bij iedere
bereiding van 100 stuks CDCA capsules wordt als in-proces controle een
gewichtscontrole uitgevoerd op de capsules.
Per 100 capsules worden 10 gevulde capsules gewogen die moeten voldoen aan <
3% van theoretisch gewicht en RSD van theoretisch gewicht < 3%. Dit is volgens
LNA-procedure ‘capsules’ uit september 2015, B061, wat afgeleid is van Ph. Eur.
eisen op gewichtscontrole.

Deviatie 2018-282 over een afwijking in gewichtscontrole is ingezien.
Aanwijsbaar oorzaak is gevonden in het capsule apparaat, de schroeven van de
platen zaten los. Een herkwalificatie van het capsule apparaat is uitgevoerd, de
betreffende capsulepartij bestond uit 4 porties van 100 capsules. In de 2 portie is
de gewichtsafwijking geconstateerd, deze portie is vernietigd.

Acties n.a.v. deviatie 2018-282 waren onvolledig, er waren b.v. geen extra
gewichtscontroles uitgevoerd op de andere porties. De onderbouwing waarom de
deviatie geen impact heeft op de andere port/es was niet aanwezig.

Van alle 44 bereide batches zijn de resultaten van de gewichtscontrole in een
overzicht opgenomen. Dit overzicht is onderdeel van het productdossier.

2.2.2 Training bereidingsmedewerkers
Persoonskwalificatie wordt lx per jaar uitgevoerd. De kwaliflcatiedocumentatie van
een apothekersassistente die capsules maakt is bekeken en akkoord bevonden.

2,2.3 Bereidings-en opslagruimten voor het geneesmiddel
Een rondgang is gemaakt door:
• De centrale ontvangstruimte van materialen;
• Opslagruimten voor quarantaine en vrijgegeven materialen en grondstoffen

inclusief bemonstering in quarantaine ruimte;
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• Vanuit de gang zijn de bereidingsruimten voor capsules bekeken. De
bereidingsruimten bestaan uit een voorbereidingsruimte waar de etiketten
worden voorbereid en ruimte E0-250-2 waar de bereiding wordt uitgevoerd in
een poederafzuigkast. Ruimte E0-250-2 is de ruimte waar ook alle primaire
verpakkingsactiviteiten volgens de F-vergunning voor klinisch onderzoek worden
uitgevoerd.

2.2.4 Gebruikte apparatuur voor de bereiding
Het capsuleren wordt handmatig gedaan met een toegewijde capsuleapparaat
(Y772) waarin 100 capsules gemaakt kunnen worden.
De volgende documentatie rondom de capsule apparaat is gezien:
• Procedure capsuleapparaat v 6 2-3-2018 ID 14305, de schoonmaak en gebruik

van het capsuleapparaat is hierin beschreven;
• “Kwalificatieprotocol capsuleapparaat” 57064 v 4 24/4/2018, beschrijft IQJOQ

en PQ testen clie uitgevoerd worden.

( Herkwalifïcatie van het capsuleapparaat wordt jaarlijks uitgevoerd en bijgehouden in
een status kwalificatie overzicht.

2.2.5 Productdossier geneesmiddel
In plaats van een productdossier is er een Product Specification File (PSF). De
farmaceutische plaatsbepaling van CDCA capsules is in een apart document
beschreven.

2.2.5.1 Product Specification File (PSF) Chenodeoxycholzuur v2.0 11/6/2018, (versie 1, dd.
28-03-20 18).
In de PSF is een overzicht aanwezig van de hele distributieketen van het
geneesmiddel vanaf uitgangsmateriaal voor werkzame stof tot aan transport naar
patiënt. Daarnaast is het ontwerp van het product beschreven, de onderbouwing
van de houdbaarheidsdatum en de procesvalidatie.

Voor de samenstelling van de capsules is gekozen voor een afwijkend samenstelling
van het geregistreerd product. Voor de hogere sterktes wordt geen vulstof
toegevoegd, voor de lagere sterktes lactose op basis van eerste keuze vulstof
volgens LNA-richtlijnen.
2 proefbereidingen zijn gemaakt van de sterktes 250 en 25 mg CDCA capsules,
waarbij tijdens het capsuleren de stromingseigenschappen visueel zijn
gecontroleerd.

Houdbaarheid van 6 maanden wordt aangehouden op basis van de houdbaarheid
van het geregistreerd product (= 3 jaar) en op basis van LNA-richtlijn dat capsules
met onbekende chemische en fysische stabiliteit een max houdbaarheid van 6
maanden aan te houden.

De procesvalidatie voor het capsuleren is uitgevoerd met Spironolacton capsules 1
mg. Voor de onderbouwing dat deze procesvalidatie representatief is voor de CDCA
capsules, zijn de eigenschappen van Spironolacton 1 mg capsules vergeleken met
die van de CDCA capsules. Voor de sterktes 200 mg en lager wordt lactose als
vulstof toegevoegd. Deze lagere sterktes zijn nog maar beperkt (ca. lOx) bereid.
Voor januari 2019 zal voor de sterktes waarbij lactose wordt toegevoegd
productvalidatie uitgevoerd worden op de laagste en hoogste sterkte met lactose
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(35 en 200 mg resp.). Productvalidatie zal op 3 batches per sterktes uitgevoerd
worden waarbij de gehaltespreiding in de capsules wordt bepaald. Deze
productvalidatie zal jaarlijks herhaald worden.

Er worden geen retentiemonsters bewaard.

QC-testen om de houdbaarheid van 6 maanden te onderbouwen waren niet
uitgevoerd.

2.2.5.2 Document “Chenodeoxycholzuur capsule FTP” 1D57205 vi publicatiedatum 03-04-
20 18.
De farmacotherapeutische plaatsbepaling van CDCA capsules is beschreven in dit
document. De motivatie is dat er geen farmacotherapeutisch alternatief aanwezig is
omdat het geregistreerde product nog niet geduid is in het pakket en daarom niet
duurzaam beschikbaar is en tot 1 april 2018 door zorgverzekeraars uit coulance
vergoed wordt.

Een koole van dit document is verkrenen.

Vrijgifte van het geneesmiddel
De volgende documentatie is besproken/bekeken:
• De procedure Afhandelen controletaken receptuur voor apothekers” 14293 v6

12-06-2018. Hierin is de vrijgifteproces door de apotheker beschreven.
• Herkwalif1catie personeel formulier van ziekenhuisapotheker EK 7-9-17 waarin

kwalificatie vrijgifte receptuur is aangegeven.
• Voorbeelden van documentatie van enkele vrijgegeven batches CDCA capsules.

2.3 Kwaliteitscontrole

2.3.1 Beoordeling leveranciers

c.
2.3.1.1 Werkzame stof producent in China

De beoordeling van de werkzame stof producent ligt bij Euro-Chemicals. Een audit is
uitgevoerd 14-15 maart 2018 door Euro-Chemicals met (een
contractorganisatie voor audits in China). Een kopie van het auditrapport aanwezig
in de leverancier beoordeHngsdocumentatie van Euro-Chemicals is ingezien.
De audit is uitgevoerd op basis van ICH Q7 door het GDP-deel van
de audit is door Euro-Chemicals uitgevoerd.
Een ‘written conf9rmation” van de werkzame stof producent uitgegeven door de
lokale autoriteiten is aanwezig (certificaatnummer LN20140014, valide tot
15/4/2019). In deze verklaring is de werkzame stof CDCA genoemd.
Op dit moment is 1 batch werkzame stof ontvangen. De Certificate of Analysis (C0A)
en (TSE)/BSE-verklaring (Transmissible Spongiform Encephalopathy/ Bovine
Spongiform Encephalopathy verklaring) van de werkzame stof producent voor deze
batch is aanwezig.

jlo.1.c 1

Gegevens over een Drug Master File (DMF) en een CEP (certificate of suitability to
the monographs of the European Pharmacopoeia) zijn niet aanwezig.

2.2.6
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2.3.1.2 Werkzame stof leverancier Euro-Chemicals
De beoordeling van de werkzame stof leverancier ligt bij de ziekenhuisapotheek
AMC. De werkzame stof van de producent wordt besteld door Euro-Chemicals. Euro
Chemicals laat de werkzame stof ompakken bij 10.1 .c
en analyseren bij

__________

Euro-Chemicals is gekwalificeerd op basis van een papieren audit door de
ziekenhuisapotheek AMC. De documentatie van de papieren audit is ingezien
(afgerond d.d. 06-04-2018).

Beoordeling van leveranciers door ziekenhuisapotheek AMC vindt plaats volgens de
procedure Ieveranciersbeoordeling (versie 9, d.d. 05-10-2018) en bijbehorende
werkinstructie (versie 7, d.d. 07-05-2018). Een beoordelingsformulier is aanwezig
waarbij op basis van type leverancier aangegeven is welke documentatie aanwezig
moet zijn. Leveranciers van grondstoffen, gebruikt in eigen bereidingen, en primaire
verpakkingsmaterialen vallen in dezelfde kwalificatie als werkzame stof leveranciers.
Een vragenlijst met scoring wordt toegepast per onderdeel waarna een eindscore
aan de leverancier wordt gegeven. Deze vragenlijst is afgeleid van vragenlijst in
gebruik bij het WINAP.

De ‘Quality Agreement CDCA API supply’ tussen Euro-Chemicals en AMC
afgetekend 3-5-2018 is bekeken.
In het contract is o.a. de communicatie met AMC bij kritische zaken beschreven
daarnaast is een bijlage aanwezig waarin cie verantwoordelijkheden tussen beide
partijen voor de verschillende activiteiten is weergegeven.

De aftekening van het Quality Agreement tussen Euro-Chemicals en AMC was na de
eerste afleveringen van de CDCA capsules.

2.3.1.3 Contract laboratorium
De beoordeling van ligt bij Euro-Chemicals, ‘analyseert
elke partij werkzame stof van de Chinese producent in opdracht van Euro-Chemicals

________

() volgens de huidige Ph. Eur. Monografie. 10.1 .C
In de beoordelingsdocumentatie van Euro-Chemicals zijn de GMP-certificaten van

18431MP en l843Humaan 2017-09-27 aanwezig.

_______

De CoA van voor werkzame stof batch 170801 is bekeken.

Een kpie van de CoA voor CDCA batch 170801 is verkregen.

2.3.1.4

De beoordeling van ‘ligt bij Euro-Chemicals.
herverpakt de werkzame stof in potten van 0,5 kg in opdracht van Euro-Chemicals. 10.1 .Eén batch werkzame stof bestaat uit ca. 5,6 kg. In de beoordelingsdocumentatie
van Euro-Chemicals is het GMP-certiflcaat van Wvoor
fabrikantenvergunning • aanwezig.

heeft voor het primair verpakken van werkzame stoffen geen
API-registratie. Het verpakken van werkzame stoffen valt niet onder de F
vergunning.
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2.3.1.5 Gegevens huipstof en primaire verpakkingsmaterialen
Deze materialen worden bij ontvangst ingekeurd door de ziekenhuisapotheek AMC.
Specificaties zijn aanwezig voor alle materialen. Lactose is Ph. Eur. kwaliteit bij
binnenkomst wordt een IR-bepaling en controle van ontvangen C0A uitgevoerd. Op
de capsules (Capsi Card) wordt bij binnenkomst een visuele controle uitgevoerd en
ontvangen CoA gecontroleerd.

2.3.1.6 *NederIand
1O.1.c verzorgt het transport van werkzame stof van

Euro-Chemicals naar AMC. Dit wordt in opdracht van Euro-Chemicals uitgevoerd.

2.3.1.7 Gegevens

heeft een rol gespeeld
in de financiering van de werkzame stof

— voert geen
GMP/GDP-handelingen uit.

2.3.2 QC-laboratorium
Er is eenmaal CDCA grondstof ontvangen bestemd voor capsulebereidingen (batch
170801, ontvangen 08-01-2018). Na ontvangst van de grondstof vond een
ingangskeuring plaats, hiervoor is iedere grondstof pot bemonsterd. De keuring
bestaat uit een administratieve beoordeling van het CoA (dd. 08-09-2017),
BSE/BSE-verklaring en een IR-identificatie. De QC-ruimte, waar de IR-identificatie
van de werkzame stof wordt uitgevoerd, is bezocht. Het logboek van het FTIR
apparaat (00615) vermeld de testen met CDCA grondstof. Op 14-02-2018 was van
een CDCA referentiestof het IR-spectrum opgenomen. Hiervoor is geen Farmacopee
standaard gebruikt, maar een grondstof bestemd voor farmaceutische analyses van
Sigma Tau. Op 27-03-20 18 was het IR-spectrum van de CDCA opgenomen en
vergeleken met het eigen referentie spectrum. Op basis hiervan is de identiteit van
de grondstof CDCA bevestigd. De uitvoering is conform de Europese Farmacopee
monografie voor CDCA grondstof 01/2017:1189.

Er was geen Farmacopee standaard gebruikt als referentiestof voor de IR
identiteitstest.

In het logboek van het FTIR-apparaat was de schoonmaak tussen verschillende
bepalingen niet vastgelegd.

2.3.3 Bemonstering door IGJ
Door de Inspectie zijn monsters van de werkzame stof genomen voor analytische
testen conform de Europese Farrriacopee.

In totaal zijn 4 monsters genomen van CDCA batch 170801, een monster en
contramonster uit pot 9 en uit pot 12. De resultaten van het onderzoek zijn
vastgelegd in een RIVM rapportage betreft CH2018-002:A1420 Chenodeoxycholic
acid met kenmerk 1420/2018 GZB/EKL en gedateerd 13 juli 2018.

Uit de analyse van het RIVM is gebleken dat:

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

2. De polyn,orfe vorm van de onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van
batch 17081) komt overeen met de CDCA in het geregistreerde product
specificatieblad 3.2.S.4.1.

__________

3. De grondstof CDCA dient te voldoen aan de eisen van de vigerende Ph. Eur.
1O.1.c monografie voor CDCA 01/2017:1189 en de vigerende monografie 01/2018:

2034 ‘Substances for pharmaceutical use’. 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 0 1/2018:2034 ‘Substances for
pharmaceutical use’.

4. De impact en het risico van het ontbreken van de onder punt 3 vermelde
1’ 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

Bij analyse door het RIVM voldoet de grondstof CDCA niet aan de eisen in de
vigerende Europese Farmacopee monografie voor CDCA 01/2017 1189, testen
volgens de vigerende monografie 01/2018 2034 Substances for pharmaceutical
use’zijn niet uitgevoerd.
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3 Conclusies en maatregelen

Dit onderdeel wordt ingevuld na vaststelling van het conceptrapport

31 GMP/MP-Z Tekortkomingen en aanbevelingen

3.2 Maatregelen

(

c
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Definition of Significant Deficiencies GMP

Critical Deficiency:

A deficiency which has produced, or Ieads to a significant risk of producing
either a product which is harmful to the human or veterinary patient or a
product which could result in a harmful residue in a food producing animal.

2 Major Deficiency:

A non-critical deficiency:

which has produced or may produce a product, which does not comply with
its marketing authorisation;

or

Ç which indicates a major deviation from EU Good Manufacturing Practice;

or

(within EU) which indicates a major deviation from the terms of the
manufacturing authorisation;

or

which indicates a failure to carry out satisfactory procedures for release of
batches or (within EU) a failure of the Qualified Person to fulfil his legal
duties;

or

a combination of several “other” deficiencies, none of which on their own
may be major, but which may together represent a major deficiency and
should be explained and reported as such;

3. Other Deficiency:

A deficiency, which cannot be classified as either critical or major, but which
indicates a departure from good manufacturing practice.

(A deficiency may be “other” either because it is judged as minor, or
because there is insufficierit information to classify it as a major or critical).
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