
Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: bezwaar CDCA V2007524 
vrijdag 22 februari 2019 09:46:51 
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Hoi 10.2.e , 

De behandelende secretaris van de bezwaarcommissie is zekrr.,zz7;  
10.2.2L 	minvws.n1).  De commissie moet nog beslissen overtel  procedure. Je kunt de 
naam van 102.e doorgeven aan mw.[9at.1 een uitnodiging volgt sowieso nog. 

Groet 10.2.e 

Van: 10.2.e 	 @igj.nl> 
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 13:58 
Aan:10.2.e 1111111~1@igj.nl> 
CC:21LAIIME~@igj.nl> 
Onderwerp: bezwaar CDCA V2007524 

Hoi 
Zonet e e mij mw. I van Amsterdam UMCmet de volgende vraag. 
Mw. had vernomen dat er een bezwaar was ingediend tegen het besluit op het 
handhavingsverzoek van Leadiant. 
Mw. had ook begrepen dat het bezwaar behandeld zou worden door VWS en zij vroeg zich af of 
Amsterdam UMC als betrokkene hierbij ook betrokken zou worden en dat zij erg bereid was om 
hiertoe ook zelf het initiatief te nemen. Voor het geval dat dat gehonoreerd kan worden of er 
dan ook een contactpersoon voor haar bij VWS zou zijn. 
Heb jij hier wat meer zicht op? 
Met groeten, 
,TO 



:N) Aan: 
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Van: 	 Off-j1P4MIM 
Aan: 	 Dienstpostbus iG3 Utrecht 
Onderwerp: 	FW: bezwaar CDCA V2007524 
Datum: 	dinsdag 26 februari 2019 15:49:59 
Bijlagen: 	imaae001.ono 

Beste collega, 

Onderstaand mailbericht met bijlage graag inboeken in WPM a.u.b. Hoort bij VGR 2007524. 

Voor de MT-er MSZ: er hoeft geen activiteit uitgezet te worden. 

Bij voorbaat dank. 

Groet, 

Medewerker Toezicht 

Medisch Specialistische Zorg 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA Heerlen 

T telefoon : 088 120 5000 
M gsm : 06 t0 

@igj.nl  
https://www.igj.n1   
Op woensdag afwezig. 

Van: 
	

@amc.uva.nl> 

Verzonden: maandag 25 februari 2019 13:55 

@igj.nl> 

CC: k '/1,-2 	 @igj.nl> 

Onderwerp: RE: bezwaar CDCA V2007524 

Geachte heer 	, hartelijk dank voor uw reactie. Ik zal mij tot mevrouw •I 

als behandelend secretaris van de bezwaarcommissie vervoegen. 
Met vriendelijke groet, 

r 

oca 	 e eer 'ree •, 1105AZ Amsterdam 1 Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam 
T: 020 	 ®amc.nl 
www.amsteriamumc.n 	www.amc.n1 

Van: 	 igj.nl> 

Verzonden: maandag 25 februari 2019 10:50 

Aan: wxyL, 	 < 1,z:A  @amc.uva.nl> 
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Ce 10.2.e  111~1111111Rigj. nl> 
Onderwerp: RE: bezwaar CDCA V2007524 

Geachte mevrouw 

Afgelopen donderdag belde u mij met de vraag of Amsterdam UMC zich kon voegen in de 
bezwaarprocedure tegen het overheidsbesluit inzake het handhavingsverzoek CDCA. 
Ik heb inmiddels het volgende begrepen. 
De behandelend secretaris van de bezwaarcommissie is mevrouw la>4?-,,,ïz----
(HIgitggplCanninvws.n1).  De commissie moet nog beslissen over .e e vo gen procedure. U 
kunt desgewenst contact opnemen met de behandelend secretaris. Te zijner tijd zal eveneens 
een uitnodiging richting Amsterdam UMC volgen. 
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Medisch Specialistische Zorg 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 UTRECHT 
Postbus 2518 1 6401 DA HEERLEN 
Medewerker toezicht 1 	 1Wia‘iyaioj.n1 

T  088-120 5000 
M 06 40.̀,- 
'11 01,v.::, 	• i• .n1 

t•s•/www. • nl 
Twitter: 	 

Bekijk het verhaal van IG]: Gezond vertrouwen 

AMC Disclaimer : httos:fiwww.amc.nlidisclaimer 



• @igj.nI>; Lig 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

RE: nog geen uitkomsten ontwikkelingen magistrale bereidingen CDCA V2007524 
donderdag 15 augustus 2019 22:18:07 

Hoi allen, 
Ter informatie. Ik ben 26 juni op inspectie geweest bij het AMC n.a.v. aanvraag wijziging F-
vergunning voor het toevoegen van de bereiding van capsules voor klinisch onderzoek aan hun 
vergunning. 
Conclusie van de inspectie is dat er geen kritische of belangrijke tekortkomingen zijn. Er waren 
alleen een aantal overige tekortkomingen. De activiteiten die op hun fabrikantenvergunning 
staan (bereidingsactiviteiten voor klinische onderzoek) voldoen hiermee aan GMP. 

Met vriendelijke groet, 

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

M 06 ;a9" 
trffiggi(aigj.n1  
httos://www.icij.n1 
Twitter: (IG3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van:MIEMERME@igj.nl> 
Verzonden: woensdag 14 augustus 2019 15:08 
Aan: '10 	 @igi.n1> Int 

@Juni> 
CC: 5°:•:' 	 @igj.nl> 
Onderwerp: nog geen uitkomsten ontwikkelingen magistrale bereidingen CDCA V2007524 

Hoi 4‘02.1 

+++ 
Zojuist belde mij de heer Chris Polman van Amsterdam UMC. Zijn vakantie staat voor de deur 
en hij had mij al laten weten dat lid raad van bestuur mevrouw Frida Van den Maagdenberg ook 
op het dossier is ingevoerd. Hr. was 	.1. tegengekomen en zij had ernaar gevraagd dat het 
zo lang stil bleef in dit dossier. Hr. verte e dat Amsterdam AMC bezig is, maar dat het 
natuurlijk wel de nodige voeten in de aarde heeft, wat ik ook wist. Vastgesteld dat er voor het 
maatschappelijk verkeer geen nieuws van belang is en details natuurlijk ook 
concurrentiegevoelig zijn. Hr. bood wel aan om ons weer eens een presentatie te geven waarop 
ik het dilemma met hem heb gedeeld dat wij dan in de afwegingen van Amsterdam AMC kunnen 
worden gezogen hetgeen hij begreep. Afgesproken dat niet alleen eventueel starten met een 
magistrale bereiding van het geneesmiddel vooraf aan ons gemeld wordt maar ook als er 
ontwikkelingen zijn waarmee Amsterdam UMC naar buiten treedt in dit dossier. Dat is in feite 
bevestiging van de status quo. 
Hr. goede vakantie gewenst. 
+++ 
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gw,fi zou je dit willen aanhangen? 

Met groeten, 
E'a`A 



RE: CDCA V2007524 
dinsdag 27 augustus 2019 13:50:09 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Hoi 	, 
Dan jewe voor je reactie. 
Het lijkt me een goed plan om intern te overleggen in hoeverre en hoe we hierover contact 
willen met AUMC. 
Ik heb het er inmiddels ook met gpm.  nog over gehad en zij zo V.  1:'} ook informeren. 
Wij hadden het idee dat als we een inspectiebezoek willen uitvoeren, en dat lijkt ons wel voor 
de hand liggend; we dat misschien wel het beste kunnen doen op het moment dat AUMC zijn 
besluit genomen heeft en de werkwijzen vastliggen, maar er nog niet feitelijk begonnen is met 
bereidingen. We denken dat we ons dan nog het beste op de inhoud kunnen concentreren. 
Zelf zou ik het wel goed vinden als ik jullie beraadslagingen kan bijwonen; zouden jullie bereid 
zijn om me uit te nodigen? 
Met groeten, 
gan 

Van: 	 @igj.nl> 

Verzonden: dinsdag 27 augustus 2019 13:34 

Aan: 	 @igj.nl>; 

CC: 	 @igj.n1>; 

Onderwerp: RE: CDCA V2007524 

@igj.nl> 

@igj.nl> 

Dag aM  
Ze moeten voldoen aan de geldende monografie. 
Afhankelijk van de aard van de wijzigingen in de nieuwe tov de oude mag je wel of niet ook nog 
een oude grondstof blijven gebruiken na van kracht worden van een nieuwe monografie (een 
eis kan worden aangescherpt, of juist uitgebreid..) Een kort antwoord is derhalve niet mogelijk. 

Volgende week is 	teug van inspectiebezoek in buitenland. 
We zullen dan eerst intern moeten over overleggen over een strategie. Daarin kan deze vraag, 
en het wel of niet contact opnemen met mw. 	é' worden meegenomen. 

Groet 
-1022,M 

Van: 10.2.e 111.11~  igi.n j> 
Verzonden: maandag 26 augustus 2019 18:32 

Aan: 10.2.e 11~1110igi.n1>;  
Ce 10.2.e 11111111.11~  i Rj.ni>; 

Onderwerp: CDCA V2007524 

Hoi Lu.' 

Pigj.nl> 

Pigj.nl> 

Vanmiddag belde ik op haar verzoek met mw. Van den Maagdenberg RvB Amsterdam UMC. 
Gezegd afstand te willen houden van hun overwegingen en dat begreep mw. 
Mw. had wel een concrete vraag nl. of nu de nieuwe of de oude monografie moest worden 
gehanteerd. Die wil ik jullie graag voorleggen en het verzoek van mw. was of wij daar contact 
over willen opnemen met mw. 	de apotheker. Graag hoor ik van jullie of jullie daar wat 
in zien en of een van jullie dat wil oen: 
Verder zei mw. dat AUMC nog wel voor een paar weken Leadiantvoorraad heeft, maar daarna 
misschien wel weer met magistrale bereiding zou willen starten. 
Zijn wij een beetje voorbereid. 
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Met groeten, 
kC„ 
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Van: 
Aan: 	 "secretariaa1rvb"  
Onderwerp: 	Afspraak telefonisch overleg CBCA met de heergEgyfi-  inspectie 
Datum: 	 maandag 9 september 2019 15:30:00 

Beste 

Hierbij bevestig ik de afspraak  voor een telefonisch overleg tussen mevrouw Van den 
Maagdenberg en de heer :tm., ';„..71 op woensdag 11 september om 13.30 uur. 

We hebben afgesproken dat mevrouw Van den Maagdenberg de heer 	belt op zijn 
mobiele nummer. Ik verzoek je vriendelijk om dit in het vergaderverzoe er ij te vermelden 
10.2.e 	@igj.nl.). 

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 

0,9.470,'e 
Medewerker Toezicht 
Team Ziekenhuizen 

Medisch Specialistische Zorg 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA Heerlen 

T telefoon : 088 120 5000 
M gsm : 06 

aiaj.n1  
https://www.iaj.n1   
Op woensdag afwezig. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

A.0.222,1 FW: Reclame uiting AMC en maatregel 
maandag-24 september 2018 13:11:22 

Van: 
Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:23 
Aan: 	 @igj.nl> 
Onderwerp: RE: Reclame uiting AMC en maatregel 

Dank, helder! 

Met vriendelijke groet 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van VWS 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 
Management assistent: OW527L. 	 (idj.n1  1 061 

M 06 02 _24, anpg011101 
www.igj.71 
Twitter: .119:frgetreffli 

Zie en hoor het IGJ-verhaal: Gezond vertrouwen 

Van: 
Verzonden: woensdag 19 september 2018 16:09 
Aan: 

	

	 igj.n I>;  
Rigj.n1>; 
@igj.nl> 

Onderwerp: RE: Reclame uiting AMC en maatregel 

Dank allen. 
De waarschuwing is al opgesteld door de juristen. 

Goed om te weten is dat de argumentatie (waarom we in dit geval kiezen voor waarschuwing 
ipv boete) hier niet in wordt opgenomen. Dat doen wij namelijk nooit bij waarschuwingen. 
Er staat nu in: de constateringen, de conclusie dat niet aan de regels wordt voldaan en dat wij 
hier nu een waarschuwing voor opleggen. 

De argumentatie wordt wél opgenomen in het Besluit op het handhavingsverzoek en zullen we 
ook in wpm opnemen (ten behoeve van ons eigen dossier). 

Groet 19330,1 

Van: 
Verzonden: woensdag 19 september 2018 15:26 
Aan: 	 l@igj.n1>; 

@igj.n1>; 
Rigtnl> 

Pigj.n1>; 



Van: 
Verzonden: dinsdag 18 september 2018 22:49 
Aan: (igi.n1>;111~1 

PiRj.n1>; 

RiRj.nl> 
Onderwerp: Reclame uiting AMC en maatregel 

Rigj.n1>;  

Managementassistente: 
gozegfta@icli•ni 
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Onderwerp: RE: Reclame uiting AMC en maatregel 

Dag g9,--g 
wij 11„9:,249 	fl en ik) kunnen ons goed vinden in de redeneerlijn om te gaan voor een 
waar-g-Eht.-71Wifig en zijn ons bewust van de risico's. 
Werken jullie deze uit? 
Dank! 

Met vriendelijke groet, 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie VWS 
E Mgrg  @igi.n1  

088 120 50 000 
M 06 OPIM 

Stadsplateau, 3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518, 6401 DA Heerlen 
www.igi.nl,  twitter @igjnl 

Dag allen, 

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

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

Groet 	 

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

T 088 120 5000 
M 06 ,WY 
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MMaicij.n1  
www.icu.n1  
Twitter: aIGinl  
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Autoriteit 
Consument & Markt 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
De heet10.2.e 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 

Den Haag, 	9 OKT. 2019 
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Vertrouwelijk 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Nr. 	 DEP 

PARAAF 
Ingenomen 1 1 OKT 2019 

Relatie 	 d.d. 
Melding 

Aantal bijlagen 	: 1 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 	: ACM/UIT/520345 
Contactpersoon 	.10.2.e 	 eacm.n1 107010.2.e 
Onderwerp 	: AUM/18/033892 VragerfIGJ betreffende CDCA Leadiant 

Geachte heer I (12.e 

Zoals per e-mail aangekondigd heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) enkele 
vragen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) over CDCA Leadiant. De ACM 
stelt deze vragen gelet op de behandeling van het handhavingsverzoek van de Stichting Farma ter 
Verantwoording met betrekking tot het hanteren van een excessief tarief door de onderneming 
Leadiant voor het geneesmiddel CDCA Leadiant. Volgens de Stichting Farma ter Verantwoording is 
sprake van misbruik van een economische machtspositie in de zin van artikel 24 Mededingingswet 
en/of artikel 102 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. 

Informatieverzoek 
In bijlage 1 bij deze brief treft u een vragenlijst. Ik verzoek u uw antwoorden op de vragen uiterlijk 
maandag 21 oktober 2019 aan de ACM te zenden, onder vermelding van zaaknummer 
ACM/18/033892. Dit is een verzoek tot informatie in de zin van artikel 5:16 en/of artikel 5:17 van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). 

Vertrouwelijke gegevens 
Geef bij de beantwoording van deze brief aan welke gegevens de ACM naar uw oordeel niet 
openbaar mag maken. Motiveer ook waarom deze gegevens volgens u vertrouwelijk zouden 
moeten zijn. Hierbij dient u gebruik te maken van de uitzonderingsgronden op openbaarmaking 
genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Voorbeelden van deze gronden zijn 
dat u informatie beschouwt als vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens of omdat u van mening 
bent dat uw belangen of belangen van derden in geval van openbaarmaking zodanig worden 
geschaad dat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de belangen van u zelf of 
derden. Om de herkenbaarheid van deze gegevens te vergroten, verzoek ik u deze ofwel vet 
gedrukt ofwel in een aparte bijlage bil uw antwoord te verstrekken.  

Markten goed laten werken voor mensen en bedrijven 	 ACM/UIT/520345 



Autoriteit Consu 
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Autoriteit Consument & Markt 
	

Vertrouwelijk 
Zaaknr. ACM/18/033892 / Documentnr. ACM/UIT/520345 

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op meti 0.2.e 	telefoonnummer 070 _10.2.e 	e-mailadres 

	

10.2.e 	eacm.ni of 10.2.e 	telefoonnummer 070 .10.2.e 	e-mailadres 

	

10.2.e 	@acm.nl. Deze zaak is geregistreerd onder zaaknummer ACM/18/033892. Wilt u 
dit nummer vermelden als u contact met ons opneemt? 

Hoogachtend, 

2/3 
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Autoriteit Consument & Markt 
	 Vertrouwelijk 

Zaaknr. ACM/18/033892 Documentnr. ACM/UIT/520345 

Bijlage 1: Informatieverzoek 

Vragen betreffende de waarde van CDCA Leadiant 
1. Welke waarde kan volgens de IGJ in algemene zin worden toegekend aan het feit dat 

een geneesmiddel voor een bepaalde indicatie is geïndiceerd en geregistreerd 
(marktautorisatie heeft gekregen) ten opzichte van (i) magistrale bereiding en (ii) het 
off label voorschrijven van een geneesmiddel? 

2. In hoeverre is de toekenning van een weesgeneesmiddelenstatus op grond van de 
daarvoor toepasselijke Europese verordening voor voorschrijvende artsen en/of 
patiënten in algemene zin van waarde nadat het geneesmiddel op de markt is 
gebracht? Licht uw antwoord toe. 

3. In hoeverre zou voor de bepaling van de waarde van CDCA Leadiant in de ogen van 
de IGJ moeten worden gekeken naar de situatie dat geen geneesmiddel voor de 
behandeling van CTX voorhanden is? Licht uw antwoord toe. 

4. Wat is in de ogen van de IGJ de toegevoegde waarde van het feit dat CDCA Leadiant 
een geregistreerd geneesmiddel is voor de behandeling van CTX ten opzichte van de 
behandeling van CTX met het off label voor CTX voorgeschreven geneesmiddel 
Xenbilox? Ik verzoek u deze vraag te beantwoorden voor zowel de marktautorisatie 
van het middel als de weesgeneesmiddelenstatus en hierbij tenminste in te gaan op 
de beschikbaarheid van het geneesmiddel en de veiligheid voor patiënten. 

3/3 
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Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Academisch Medisch Centrum 
T.a.v. mevrouwa:04, 	 1 , apotheker 
Postbus 22660 
1100 DD AMSTERDAM 

Meldpunt IGZ 

Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
T 31 (0)88 120 50 00 
F 31 (0)88 120 50 01 

Inlichtingen bij 
Meldpunt IGZ 
T 088 1205000 
E meldpunt@iqz.n1 

Ons kenmerk 

Datum 	22 september 2016 
	 2016-1330862/1029148~ 

Betreft 
	

Besluit IGZ 	 Uw kenmerk 

Geachte mevrouw:;); 

Wij hebben uw elektronisch formulier van 26 juli 2016 in goede orde ontvangen. 
U vraagt om toestemming voor het afleveren van een ongeregistreerd 
geneesmiddel. Het betreft Xenbilox (chenodeoxycholzuur), 250 mg capsules, 
afkomstig uit Duitsland, op artsenverklaring af te leveren voor de indicatie 
'cerebrotendineuze xanthomatose'. In deze brief leest u het besluit van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Behandeling aanvraag 
De inspectie heeft getoetst of het afleveren van dit ongeregistreerde geneesmiddel 
voor de genoemde indicatie voldoet aan de voorwaarden die staan weergegeven in 
artikel 40 lid 3 onder c van de Geneesmiddelenwet, en nader uitgewerkt in artikel 
3.17 Regeling Geneesmiddelenwet. Bij de toetsing is de inspectie uitgegaan van 
de volgende documentatie: 

• formulier verzoek om toestemming d.d. 26-07-2016, naar waarheid 
ingevuld door mevrouw 	 , apotheker; 

• artsenverklaring d.d. 22-07-2016, mevrouw 	 interne 
geneeskunde, in het AMC voor patiënt mw 

• motivering afwezigheid adequaat medicamenteus alternatief: 
- 	d.d. 26-07-2016, naar waarheid ingevuld door mevrouwMgt 

, apotheker, 
- 	d.d. 28-12-2015 brief voor Zilveren Kruis ACHMEA; 

• productinformatie: Fachinformation XENBILOX 250 mg Hartkapsel d.d. Juli 
2009; 

• -farmacovigilantieverklaring d.d. 12-04-2016 te Amsterdam, ingevuld en 
ondertekend door mevrouw MIWC3P2 apotheek AMC. 

Uitkomst beoordeling 
De inspectie is van mening dat aan de voorwaarden is voldaan en geeft aan 
Academisch Medisch Centrum toestemming om Xenbilox (chenodeoxycholzuur), 
250 mg capsules, afkomstig uit Duitsland, op artsenverklaring af te leveren voor 
de indicatie 'cerebrotendineuze xanthomatose'. 

Uw aanvraag 
26 juli 2016 

Pagina 1 van 3 



Doc. 381 

Uw aanvraag is alleen getoetst voor de behandeling van de genoemde indicatie. 
Als u dit ongeregistreerde geneesmiddel nu of in de toekomst ook voor andere 
indicaties op artsenverklaring wilt afleveren, dan dient u hiervoor een nieuw 
verzoek om toestemming in te dienen bij de inspectie. 

Deze toestemming wordt verleend voor de periode van één jaar na dagtekening 
van deze brief. Indien u de geldigheidsduur van deze toestemming wilt verlengen, 
dan dient u hiervoor jaarlijks een nieuwe aanvraag in te dienen. Voor meer 
informatie verwijs ik u naar onze website www.igz.nl. 

Bijhouden administratie 
Volgens artikel 3.17 sub f Regeling Geneesmiddelenwet bent u verplicht een 
administratie bij te houden, waarin u de volgende gegevens vastlegt: 

• de hoeveelheid van het geneesmiddel; 
• de naam van de arts(en); 
• het aantal patiënten voor wie het geneesmiddel bestemd is; 
• de geconstateerde bijwerkingen. 

Tevens bent u volgens artikel 3.17 Regeling Geneesmiddelenwet verplicht om per 
patiënt in het bezit te zijn van een geldige artsenverklaring. 

Serious adyerse events die optreden bij het gebruik van het geneesmiddel dienen 
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijftien dagen, gemeld te worden door 
middel van een CIOMS (Council for International Organizations of Medical 
Sciences) formulier via het e-mailadres meldpunt@igz.nl. Voor dodelijke of 
levensbedreigende reacties dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven 
dagen, het voorlopige rapport verstuurd te worden naar genoemd e-mailadres en 
binnen nog eens acht dagen het definitieve rapport. 

Vragen? 
Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Heeft u toch nog 
vragen, neem dan contact op met het Meldpunt IGZ. Wij zijn van maandag tot en 
met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op bovengenoemd 
telefoonnummer. U kunt ook een e-mail sturen naar meldpunt@igz.nl. Vermeld 
daarbij alstublieft het kenmerk van deze brief. 

Hoogachtend, 

Ons kenmerk 
2016-1330862/102914MM 

Datum 

22 september 2016 
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Bezwaar 
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt 
maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die 
bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld 
worden. 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 
ingescande handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische 
Zaken, Postbus 20350, 2500 El Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn) 
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 
bent tot het indienen van het bezwaar. 

Ons kenmerk 
2016-1330862/102914819M3 

Datum 

22 september 2016 
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Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 	FW: ACM - vervolgvragen CDCA Leadiant 
Datum: 	zondag 27 oktober 2019 15:45:40 
Bijlagen: 	image001.gif 

image002.gif 
AMC akkoord 1029148.docx 
Boots Maaswijk 2016-04-20 1023792.docx 
M2000928 UMCU akkoord GZH aanvraag Xenbilox.docx 
UMCU akkoord 1032229.docx 

Ter info: antwoorden o vervolgvragen ACM i.v.m. haar onderzoek naar CDCA-Leadiant. Met 
veel dank aan [02ig.  
Gs 

P12:  
Van: [2g.tfig 
Verzonden: zondag 27 oktober 2019 15:44 
Aan: fl-W,  

CC:gagOk: 
Onderwerp: RE: ACM - vervolgvragen CDCA Leadiant 
Geachte mevrouw 
Dank voor uw aanvu &lie vragen. Met uw vragen lopen we tegen de grens aan van wat de 
inspectie als toezichthouder kan beantwoorden. Voor een deel stelt u vragen meer primair aan 
de vergunningverlener zijn (CBG resp. EMA) dan aan de toezichthouder. Ik geeft u in 
overweging om hierover (ook) het CBG te benaderen. Voor zover ik kan reageer ik hieronder. 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 

Afdeling Farmaceutische Producten 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 11 3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA Heerlen 

M 06 
agnataicij.n1  
https://www.iolnl   
Twitter: (aIGJn1  

Zie en hoor het IGJ-verhaal: Gezond vertrouwen 

+++ 
la: bij verlenen van een handelsvergunning is een beoordeling gemaakt door een 
onafhankelijke autoriteit naar de balans tussen werkzaamheid en risico's en naar de kwaliteit, in 
de context van de aangevraagde indicatie. Bij off-label gebruik van een geneesmiddel is deze 
beoordeling niet uitgevoerd in de context van de betreffende indicatie. In hoeverre het feit dat 
deze ontbrekende beoordeling bij off-label gebruik verschillend uitpakt voor wat betreft de 
werkzaamheid/risicobalans of de kwaliteit kan ik u niet met zekerheid zeggen. Wellicht kan de 
vergunningverlener u een meer doorwrochte reactie geven. 
ib: voor zover u met 'import' bedoelt binnen de landsgrenzen halen uit een ander Europees 
land is dit niet veel anders dan bij een in Nederland geregistreerd geneesmiddel dat off-label 
wordt gebruikt. 
2a: 'tot op heden' is hier bedoeld als: tot aan de huidige situatie met het geregistreerde CDCA-
product van Leadiant. 
2b t/m 2d: over een groot deel van de informatie die u vraagt beschikt de IG.] niet. Maar 
mogelijk worden uw vragen op hoofdlijnen wel beantwoord in het document 'GVS-beoordeling 
chenodeoxycholic acid Leadiant®' van 22 november 2018 van Zorginstituut Nederland waarin 
de volgende openbaar gemaakte informatie is opgenomen: 
Tot de registratie van Chenodeoxycholic acid Leadiant® werden CTX-patiënten behandeld met 
Chenofalk® of met Xenbilox®. Beide producten bevatten als werkzame stof 
chenodeoxycholzuur. 
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• Chenofalk® was in de jaren 90 geregistreerd als geneesmiddel voor het oplossen van 
cholesterolgalstenen. Voor deze toepassing is Chenofalk® in het GVS opgenomen geweest en 
wel in het cluster 0A05AAA0 V, samen met producten die ursodeoxycholzuur bevatten. Sinds 
2009 is Chenofalk® niet meer verkrijgbaar op de Nederlandse markt, dit middel is ook niet 
langer meer geregistreerd als geneesmiddel. Om die reden bevat het cluster 0A05AAA0 V nu 
alleen producten met ursodeoxycholzuur (Grinterol®, Ursochol®, Ursodeoxycholzuur, 
Ursofalk®). Geen van deze producten met ursodeoxycholzuur is geregistreerd voor een 
toepassing bij CTX. Bovendien is halverwege de jaren 80 aangetoond dat ursodeoxycholzuur de 
productie van ongewenste metabolieten bij deze patiënten niet remt.[4] 
• Xenbilox® is eveneens niet in de handel in Nederland. Dit product was tot voor kort 
verkrijgbaar in Duitsland en werd, met toestemming van de Inspectie, geïmporteerd voor 
individuele patiënten. Sinds de registratie van CDCA-Leadiant® in 2017 is dit product ook niet 
langer meer verkrijgbaar via het buitenland. 
2d: We hebben in onze systemen gezocht naar aanvragen voor levering op artsenverklaring 
voor het betreffende product, en teruggekeken tot 2013. Tussen 29-02-2016 en 29-05-2017 
zijn er 4 eerste aanvragen geweest voor het importeren van Xenbilox; bij 3 aanvragen was er 
sprake van indicatie CTX en bij 1 aanvraag was de indicatie "galzout biosynthese defect" (niet 
zijnde CTX). De verlengingsaanvraag van 07-09-2017 is ingetrokken omdat 
chenodeoxycholzuur op dat moment al geregistreerd was. 
2e: Boots apotheek Maaswijk, Poliklinische apotheek AMC, 2x Ziekenhuisapotheek UMCU (+1x 
verlenging, ingetrokken). In alle gevallen was de fabrikant gevestigd in Spanje en werd het 
geneesmiddel geïmporteerd uit Duitsland (aldaar geregistreerd). 
2f: Bij alle aanvragen dezelfde onderneming: 
Fabrikant 

+++ 

VandE0.2'e 41~1111~1@acm.nl>  
Verzonden: woensdag 23 oktober 2019 12:18 
Aan: '10.~Mi~.11~Rigj.n1>; 	 Riej.nl>  

Onderwerp: RE: ACM - vervolgvragen CDCA Leadiant 
Geachte heel 	geachte mevrouw'« 
Hartelijk dank voor onderstaande antwoorden. 
Wij hebben op basis hiervan nog een aantal aanvullende vragen. 

1. Bij vraag 1 schrijft u dat voor off-label middelen "de toets van een autoriteit (voor die specifieke 
klacht/indicatie) [ontbreekt]". 

a. Ontbreekt bij off-label middelen enkel de toets naar de balans tussen werkzaamheid 
en schadelijkheid, of ook om de toets naar kwaliteit en veiligheid?. 

b. Is er bij het antwoord op voorgaande vraag een onderscheid te maken tussen gevallen 
waarin het off-label middel in Nederland een registratie heeft (voor een andere 
indicatie), dan wel vanuit het buitenland wordt geïmporteerd? 

2. Bij vraag 4 schrijft u dat "tot op heden geen geregistreerd CDCA beschikbaar was voor deze 
indicatie en werd off label gebruik gemaakt van Xenbilox dat uit het buitenland werd 
geïmporteerd." 

a. Wij begrijpen dat vanaf april 2017 CDCA Leadiant wel geregistreerd stond voor CTX. 
Klopt dit? 

b. Gedurende welke periode werden patiënten met CTX in Nederland behandeld met 
Chenofalk? 

c. Wie was de leverancier van dit middel? 
d. Gedurende welke periode werden patiënten met CTX in Nederland behandeld met 

Xenbilox? 
e. Door wie werd dit middel in Nederland geïmporteerd? 
f. Welke onderneming leverde Xenbilox aan de importeur? 
g. Onderbouw uw antwoord indien mogelijk met onderliggende documenten. 

Kunt u ons de antwoorden op deze vragen uiterlijk vrijdag 1 november bezorgen? 
Daarnaast horen wij ook graag van u of er enige informatie in uw antwoorden (zowel die van 21 
oktober als de antwoorden op de vervolgvragen) als vertrouwelijk moet worden beschouwd. 
Indien u hierover nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met mij, of met mijn collega 1.5"»' 
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Medewerker Toezicht 
Directie Mededinging 
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Muzenstraat 41 
2511 WB Den Haag 

Postbus 16326 
2500 BH Den Haag  

T: +31 70M 

www.acm.n1  
www.consuwijzer.nl  

Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de ACM 

Van: 	 Caiqj.nl] 
Verzon en: maan a• 	o oer 	: 
Aan:  : 01.:1), L:'-} 
CC 
On erwerp: ACÍ - vervolivrasen CDCA Leadiant 
Goedemiddag mevrouw‹-g(;)- 
Hiermee deel ik u namens ie eer  ikePZ .› 	mee, dat wij graag ingaan op de door u 
gestelde vragen inzake de vervolgvragen CDCA Leadiant. 
U heeft vier vragen opgesomd, hieronder treft u zijn reactie. 
Antwoorden op het informatieverzoek 
1. De waarde van registratie in algemene zin is dat een onafhankelijke registratieautoriteit, in 
Nederland het College ter beoordeling van geneesmiddelen CBG en bij weesgeneesmiddelen 
(kortweg) het Europees geneesmiddelenagentschap EMA, het product op werkzaamheid, 
kwaliteit en veiligheid heeft beoordeeld. Anders gezegd, een registratieautoriteit maakt de 
balans werkzaamheid/schadelijkheid op voordat een product in het handelsverkeer mag worden 
gebracht en mag worden verhandeld. Een geregistreerd product zal moeten worden gemaakt 
door een fabrikant met een fabrikantenvergunning en daarbij voldoen aan de eisen van GMP 
(Good Manufacturing Practices). Bij magistrale/officinale bereiding door een apotheek voor een 
individuele patiënt ontbreekt (in ieder geval in het Nederlandse systeem) die toets van een 
registratieautoriteit. Bij het off-label voorschrijven gaat het niet om 'in het handelsverkeer 
brengen' maar om het door een voorschrijver (arts e.d.) voorschrijven van een geregistreerd 
geneesmiddel dat echter niet geregistreerd is voor de betreffende klacht van de patiënt: ook 
hier ontbreekt de toets van een autoriteit (voor die specifieke klacht/indicatie). Wel is in de 
Geneesmiddelenwet (Gnw) bepaald dat het buiten de door het CBG geregistreerde indicaties 
voorschrijven van geneesmiddelen alleen is geoorloofd wanneer daarover binnen de 
beroepsgroep protocollen of standaarden zijn ontwikkeld. Als de protocollen en standaarden nog 
in ontwikkeling zijn, is overleg tussen de behandelend arts en apotheker noodzakelijk (artikel 
68, eerste lid van de Gnw). 
2. Heeft geen enkele waarde, immers er is sprake van een handelsvergunning zodat de arts / 
patiënt kan weten dat het geregistreerde) product positief beoordeeld is op werkzaamheid, 
kwaliteit en veiligheid. Of het de weesgeneesmiddelenstatus heeft, is voor een voorschrijver 
niet relevant, want dit ziet uitsluitend op de periode van marktexclusiviteit. 
3. De vraag naar de waarde van CDCA-Leadiant indien geen geneesmiddel voor de behandeling 
van CTX voorhanden is, is een hypothetische vraag die door de inspectie niet kan worden 
beantwoord, nu dit (wees)geneesmiddel wel commercieel beschikbaar is voor de behandeling 
van CTX. In de situatie dat een geregistreerd geneesmiddel beschikbaar is geldt het 
geschrevene onder 1. Over de waarde van geneesmiddellen gaat de inspectie niet. 
4. Al sinds 1975 worden patiënten in Nederland behandeld met oraal toegediend CDCA. In 
Nederland was tot op heden geen geregistreerd CDCA beschikbaar voor deze indicatie en werd 
off label gebruik gemaakt van Xenbilox dat uit het buitenland werd geïmporteerd. Daarvoor 
werden CTX-patiënten behandeld met Chenofalk. Beide producten bevatten als werkzame stof 
CDCA. Zowel Chenofalk als Xenbilox zijn niet meer verkrijgbaar op de Nederlandse markt. Het 
product CDCA Leadiant met de werkzame stof CDCA is inmiddels toegelaten tot de Nederlandse 
markt, bij dit product is de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid voor de behandeling van CTX 
vastgesteld door een onafhankelijke registratieautoriteit. Er bestaat daarom sinds het verlenen 
van de handelsvergunning voor CDCA Leadiant voor een voorschrijver in beginsel geen reden 
meer om te kiezen voor off label gebruik ter behandeling van CTX. Of het product van Leadiant 
de weesgeneesmiddelenstatus heeft, is voor een voorschrijver niet relevant, want dit ziet 
uitsluitend op de periode van marktexclusiviteit. 
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Met vriendelijke groeten, 

Managementondersteuner 
Farmaceutische Producten 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 16401 DA 1 Heerlen 

M 06 — 
aigj.nt  . 

Van: 	 Racm.nl>  
Verzonden: maandag 7 oktober 2019 17:42 

Aan: 
	

PiO-ni>;a23m, 	 @igj.nl>  
CC: 
	 @acm.nl> 

Onderwerp: ACM - vervolgvragen CDCA Leadiant 
Geachte hee irtFu« f geachte heer wm. 
In oktober vorig jaar hebt u met een aantal collega's van mij gesproken in het kader van het 
handhavingsverzoek van de Stichting Farma ter Verantwoording over CDCA Leadiant. Wij willen u nu 
graag schriftelijk een aantal aanvullende vragen stellen. 
Wij zijn voornemens om deze morgen of overmorgen per post te versturen. Als u hier vragen over 
heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 
Met vriendelijke groet, yr, 

Met vriendelijke groet, 

Medewerker Toezicht 
Directie Mededinging 

Muzenstraat 41 	T: +31 70 
2511 WB Den Haag 	M: 

Postbus 16326 
2500 BH Den Haag  

www.acm.n1  
www.consuwijzer. nl  

Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de ACM 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Meldpunt IGZ 

Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 
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T 31 (0)88 120 50 00 
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www.iqz.n1  
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Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Ons kenmerk 
2016-1281564/1023792~ 

Uw kenmerk 

Uw aanvraag 
27 februari 2016 

Datum 	20 april 2016 
Betreft 	Besluit IGZ 

Geachte heer 1-0 
	1 

Wij hebben uw e-mail van 27 februari 2016 in goede orde ontvangen. U vraagt om 
toestemming voor het afleveren van een ongeregistreerd geneesmiddel. Het 
betreft Xenbilox (chenodeoxycholzuur), 250 mg capsules, afkomstig uit Duitsland, 
voor de behandeling van cerebrotendineuze xanthomatose. In deze brief leest u 
het besluit van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Behandeling aanvraag 
De inspectie heeft getoetst of het afleveren van dit ongeregistreerde geneesmiddel 
voor de genoemde indicatie voldoet aan de voorwaarden die staan weergegeven in 
artikel 40 lid 3 onder c van de Geneesmiddelenwet, en nader uitgewerkt in artikel 
3.17 Regeling Geneesmiddelenwet. Bij de toetsing is de inspectie uitgegaan van 
de volgende documentatie: 

• formulier verzoek om toestemming d.d. 27-02-2016, ingevuld en 
ondertekend door de heer il(ó) 	, apotheker; 

• artsenverklaring d.d. 12-02-2016, ;'i0:-'2.;) 	, huisarts, voor patiënt 

• motivering afwezigheid adequaat medicamenteus alternatief, bijlage 
aanvullende informatie; 

• productinformatie, Gebrauchsinformation: Information fUr Anwender 
XENBILOX® 250mg Hartkapsel d.d. juli 2015; 

• farmacovigilantieverklaring d.d. 11-04-2016 te Spijkenisse, ingevuld en 
ondertekend door de heeraMINal• 

Uitkomst beoordeling 
De inspectie is van mening dat aan de voorwaarden is voldaan en geeft aan Boots 
Apotheek Maaswijk toestemming om Xenbilox (chenodeoxycholzuur), 250 mg 
capsules, afkomstig uit Duitsland, op artsenverklaring af te leveren voor de 
indicatie 'cerebrotendineuze xanthonnatose' De toestemming is geldig voor één 
jaar. 
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Ons kenmerk 
2016-1281564/1023792.2S 

Datum 

20 april 2016 

Uw aanvraag is alleen getoetst voor de behandeling van de genoemde indicatie. 
Als u dit ongeregistreerde geneesmiddel nu of in de toekomst ook voor andere 
indicaties op artsenverklaring wilt afleveren, dan dient u hiervoor een nieuw 
verzoek om toestemming in te dienen bij de inspectie. 

Deze toestemming wordt verleend voor de periode van één jaar na dagtekening 
van deze brief. Indien u de geldigheidsduur van deze toestemming wilt verlengen, 
dan dient u hiervoor jaarlijks een nieuwe aanvraag in te dienen. Voor meer 
informatie verwijs ik u naar onze website www.igz.nl. 

Bijhouden administratie 
Volgens artikel 3.17 sub f Regeling Geneesmiddelenwet bent u verplicht een 
administratie bij te houden, waarin u de volgende gegevens vastlegt: 

• de hoeveelheid van het geneesmiddel; 
• de naam van de arts(en); 
• het aantal patiënten voor wie het geneesmiddel bestemd is; 
• de geconstateerde bijwerkingen. 

Tevens bent u volgens artikel 3.17 Regeling Geneesmiddelenwet verplicht om per 
patiënt in het bezit te zijn van een geldige artsenverklaring. 

Serious adverse events die optreden bij het gebruik van het geneesmiddel dienen 
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijftien dagen, gemeld te worden door 
middel van een CIOMS (Council for International Organizations of Medical 
Sciences) formulier via het e-mailadres nneldpunt@igz.nl. Voor dodelijke of 
levensbedreigende reacties dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven 
dagen, het voorlopige rapport verstuurd te worden naar genoemd e-mailadres en 
binnen nog eens acht dagen het definitieve rapport. 

Vragen? 
Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Heeft u toch nog 
vragen, neem dan contact op met het Meldpunt IGZ. Wij zijn van maandag tot en 
met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op bovengenoemd 
telefoonnummer. U kunt ook een e-mail sturen naar meldpunt©igz.nl. Vermeld 
daarbij alstublieft het kenmerk van deze brief. 

Hoogachtend, 
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Bezwaar 
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt 
maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die 
bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld 
worden. 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 
ingescande handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a. v. Directie Wetgeving en Juridische 
Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn) 
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 
bent tot het indienen van het bezwaar. 

Ons kenmerk 
2016-1281564/1023792WN 

Datum 

20 april 2016 
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Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Datum 	19 juni 2017 
Betreft 	Besluit IGZ 

Geachte heer g p:g 
Wij hebben uw elektronisch formulier van 29 mei 2017 in goede orde ontvangen. 
U vraagt om toestemming voor het afleveren van een ongeregistreerd 
geneesmiddel. Het betreft Xenbilox, chenodeoxycholzuur 250 mg capsules, 
afkomstig uit Duitsland, op artsenverklaring af te leveren voor de indicatie 
'Galzout biosynthese defect'. In deze brief leest u het besluit van de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg. 

Behandeling aanvraag 
De inspectie heeft getoetst of het afleveren van dit ongeregistreerde geneesmiddel 
voor de genoemde indicatie voldoet aan de voorwaarden die staan weergegeven in 
artikel 40 lid 3 onder c van de Geneesmiddelenwet, en nader uitgewerkt in artikel 
3.17 Regeling Geneesmiddelenwet. Bij de toetsing is de inspectie uitgegaan van 
de volgende documentatie: 

• formulier verzoek om toestemming d.d. 29-05-2017, naar waarheid 
ingevuld door de heer 

• artsenverklaring d.d. 29-5-2017 ondertekend door mevrouw 
met BIG-nummer' 	, voor patiënt met codenummer 

• motivering afwezigheid adequaat medicamenteus alternatief - bijlage 
Rationale; 

• productinformatie - Duitstalige Fachinformation d.d. juli 2009; 
• farmacovigilantieverklaring d.d. 29-05-2017, ingevuld door de heer 

Ogg' *x,""fitkr-JfiriLIMM 
Uitkomst beoordeling 
De inspectie is van mening dat aan de voorwaarden is voldaan en geeft aan het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht toestemming om Xenbilox, chenodeoxychol-
zuur 250mg capsules, afkomstig uit Duitsland, op artsenverklaring af te leveren 
voor de indicatie 'Galzout biosynthese defect'. 

Inlichtingen bij 
Meldpunt IGZ 
T 088 1205000 
E meldpunt©iqz.n1 

Ons kenmerk 
2017-2017155/20009282M 

Uw kenmerk 

Uw aanvraag 
29 mei 2017 
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Uw aanvraag is alleen getoetst voor de behandeling van de genoemde indicatie. 
Als u dit ongeregistreerde geneesmiddel nu of in de toekomst ook voor andere 
indicaties op artsenverklaring wilt afleveren, dan dient u hiervoor een nieuw 
verzoek om toestemming in te dienen bij de inspectie. 

Deze toestemming wordt verleend voor de periode van één jaar na dagtekening 
van deze brief. Indien u de geldigheidsduur van deze toestemming wilt verlengen, 
dan dient u hiervoor jaarlijks een nieuwe aanvraag in te dienen. Voor meer 
informatie verwijs ik u naar onze website www.igz.nl. 

Bijhouden administratie 
Volgens artikel 3.17 sub f Regeling Geneesmiddelenwet bent u verplicht een 
administratie bij te houden, waarin u de volgende gegevens vastlegt: 

• de hoeveelheid van het geneesmiddel; 
• de naam van de arts(en); 
• het aantal patiënten voor wie het geneesmiddel bestemd is; 
• de geconstateerde bijwerkingen. 

Tevens bent u volgens artikel 3.17 Regeling Geneesmiddelenwet verplicht om per 
patiënt in het bezit te zijn van een geldige artsenverklaring. 

Serious adverse events die optreden bij het gebruik van het geneesmiddel dienen 
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijftien dagen, gemeld te worden door 
middel van een CIOMS (Council for International Organizations of Medical 
Sciences) formulier via het e-mailadres meldpunt©iciz.nl. Voor dodelijke of 
levensbedreigende reacties dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven 
dagen, het voorlopige rapport verstuurd te worden naar genoemd e-mailadres en 
binnen nog eens acht dagen het definitieve rapport. 

Vragen? 
Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Heeft u toch nog 
vragen, neem dan contact op met het Meldpunt IGZ. Wij zijn van maandag tot en 
met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op bovengenoemd 
telefoonnummer. U kunt ook een e-mail sturen naar meldpunt@iqz.nl. Vermeld 
daarbij alstublieft het kenmerk van deze brief. 

Hoogachtend, 

Ons kenmerk 
2017-2017155/20009281ga 

Datum 
19 juni 2017 
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Bezwaar 
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt 
maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die 
bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld 
worden. 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WIZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 
ingescande handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische 
Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn) 
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 
bent tot het indienen van het bezwaar. 

Ons kenmerk 
2017-2017155/2000928 

Datum 
19 juni 2017 
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Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Universitair Medisch Centrum Utrecht 
T.a.v. de heer 
Postbus 85500 
3508 GA UTRECHT 

Meldpunt IGZ 

Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 
6401 DA Heerlen 
T 31 (0)88 120 50 00 
F 31 (0)88 120 50 01 
www.ioz.nl  

Inlichtingen bij 
Meldpunt IGZ 
T 088 1205000 
E meldpunt@inz.ni   

Ons kenmerk 
2016- 1347090/1032229grttl 

Uw kenmerk 

Datum 	9 november 2016 
Betreft 
	

Besluit IGZ 

Uw aanvraag 
4 november 2016 Geachte heer 10.2.e 

Wij hebben uw elektronisch formulier van 4 november 2016 in goede orde 
ontvangen. U vraagt om toestemming voor het afleveren van een ongeregistreerd 
geneesmiddel. Het betreft Xenbilox, chenodeoxycholzuur, 250 mg capsules, 
afkomstig uit Duitsland, op artsenverklaring af te leveren voor de indicatie 
'cerebrotendineuze xanthomatose (CTX)'. In deze brief leest u het besluit van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Behandeling aanvraag 
De inspectie heeft getoetst of het afleveren van dit ongeregistreerde geneesmiddel 
voor de genoemde indicatie voldoet aan de voorwaarden die staan weergegeven in 
artikel 40 lid 3 onder c van de Geneesmiddelenwet, en nader uitgewerkt in artikel 
3.17 Regeling Geneesmiddelenwet. Bij de toetsing is de inspectie uitgegaan van 
de volgende documentatie: 

• ingevuld door de heer 
• artsenverklaring d.d. 04-11-2016, ondertekend door de heer 

, BIG-nummer: 
• motivering afwezigheid adequaat medicamenteus alternatief: rationale niet 

geregistreerd geneesmiddel Xenbilox, de heer 
ongedateerd; 

• productinformatie: Fachinformation Xenbilox 250 mg hartkapsel, d.d. juli 
2009; 

• farmacovigilantieverklaring d.d. 04-11-2016, ingevuld door de heerpoRt 
.To- -, 	, apotheek UMC Utrecht. 

Uitkomst beoordeling 
De inspectie is van mening dat aan de voorwaarden is voldaan en geeft aan UMC 
Utrecht toestemming om Xenbilox, chenodeoxycholzuur, 250 mg capsules, 
afkomstig uit Duitsland, op artsenverklaring af te leveren voor de indicatie 
'cerebrotendineuze xanthomatose (CTX)'. 

formulier verzoek om toestemming d.d. 04-11-2016, naar waarheid 
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Uw aanvraag is alleen getoetst voor de behandeling van de genoemde indicatie. 
Als u dit ongeregistreerde geneesmiddel nu of in de toekomst ook voor andere 
indicaties op artsenverklaring wilt afleveren, dan dient u hiervoor een nieuw 
verzoek om toestemming in te dienen bij de inspectie. 

Deze toestemming wordt verleend voor de periode van één jaar na dagtekening 
van deze brief. Indien u de geldigheidsduur van deze toestemming wilt verlengen, 
dan dient u hiervoor jaarlijks een nieuwe aanvraag in te dienen. Voor meer 
informatie verwijs ik u naar onze website www.ipz.nl. 

Bijhouden administratie 
Volgens artikel 3.17 sub f Regeling Geneesmiddelenwet bent u verplicht een 
administratie bij te houden, waarin u de volgende gegevens vastlegt: 

• de hoeveelheid van het geneesmiddel; 
• de naam van de arts(en); 
• het aantal patiënten voor wie het geneesmiddel bestemd is; 
• de geconstateerde bijwerkingen. 

Tevens bent u volgens artikel 3.17 Regeling Geneesmiddelenwet verplicht om per 
patiënt in het bezit te zijn van een geldige artsenverklaring. 

Serious adverse events die optreden bij het gebruik van het geneesmiddel dienen 
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijftien dagen, gemeld te worden door 
middel van een CIOMS (Council for International Organizations of Medical 
Sciences) formulier via het e-mailadres meldpunt@ipz.nl. Voor dodelijke of 
levensbedreigende reacties dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven 
dagen, het voorlopige rapport verstuurd te worden naar genoemd e-mailadres en 
binnen nog eens acht dagen het definitieve rapport. 

Vragen? 
Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Heeft u toch nog 
vragen, neem dan contact op met het Meldpunt IGZ. Wij zijn van maandag tot en 
met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op bovengenoemd 
telefoonnummer. U kunt ook een e-mail sturen naar nneldpunt@ipz.nl. Vermeld 
daarbij alstublieft het kenmerk van deze brief. 

Hoogachtend, 

Ons kenmerk 
2016-1347090/10322211'9'M 

Datum 
9 november 2016 
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Bezwaar 
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt 
maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die 
bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld 
worden. 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 
ingescande handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a. v. Directie Wetgeving en Juridische 
Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn) 
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 
bent tot het indienen van het bezwaar. 

Ons kenmerk 
2016-1347090/1032229MM 

Datum 
9 november 2016 

Pagina 3 van 3 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

10.2.e 
_.111 

vriidam
o
llikvember 2 19 09:49 

II 

aigj.nl> 

CiDigj.nl> 
i ..nl> 	 i ..nl> 

@igj.nl>,  

Van: 
Datum: vn da 
Aan: 
Ko i 'e: 

15 nov. 2019 8:44 AM 

Doc. 386 
10.2.e 

Onderwerp: 	 RE: Akkoord gevraagd - BBC - CDCA 

Helemaal goed. Dank. 

Met groet, 

inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Onderwerp: Akkoord gevraagd - BBC - CDCA 

Hallo 
De BBC heeft ons vragen gesteld over CDCA. Geen groot programma, een marginale uitzendin o p de BBC 
World Service. Dus ook niet op de 'gewone' BBC. Zie onder de vragen, opgesteld met 
heeft voor FP verder nog meegelezen, in afwezigheid van 
Ben jij akkoord met onderstaand? Ik zal uiteraard DCO informeren zodra we een definitief antwoord hebben. 
0-0-0-0 

1. How often does the Dutch Health and Youth Care Inspectorate actually do inspection of pharmaceutical 
facilities? 
According to the EU inspection program pharmaceutical manufacturers that hold a manufacturing 
license have to be inspected at least every three years. Pharmaceutical facilities that do not hold a 
manufacturing license such as a hospital pharmacy are inspected based on possible risks. All in all in 
2018 we have done about 180 inspections at pharmaceutical facilities that produce or distribute 
medicines. 

2. Why did you do the inspection of the pharmaceutical facility at the Amsterdam Medical Center 
concerning their production of the drug CDCA? Was it because Leadiant Biosciences filed a request 
to the Ministry of Health? 
Yes. 

3. What exactly were the reasons and the results of your inspection that lead to the closure of the CDCA 
production at the Amsterdam Medical Center? 
Amsterdam Medical Center used for the production of the CDCA an active substance which did not 
comply with the requirements of the European Pharmacopoeia. Impurities were found outside the 
specified limits. 

4. At the moment the Amsterdam Medical Center is working to improve the production of CDCA: are you 
planning another inspection once the production has started again? 
AMC has to inform us when they restart the production. Based on the provided information, it will be 
decided when a reinspection is necessary. 
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5. How does the Dutch Health and Youth Care Inspectorate see the small scale production of orphan drugs 

not only at hospitals but also pharmacies in the Netherlands? 
We supervise the law and focus on quality and safety for the care of patients. As long as the law is 
respected and the products are safe, we do not have a reason to intervene. For further information 
regarding the political view on this topic you can contact the Ministry of Health, Welfare and Sport: 

0-0-0-0 
Groeten, 

! ,r Van: 
Verzonden: donderda 
Aan: 1°-2. 
Ce 10.2.e 

14 november 2019 23:14 

Onderwerp: RE: Akkoord gevraagd - BBC - CDCA 
Ja, prima antwoorden, groet la 
Van 1":";'‹  
Verzonden: donderdá 14 november 2019 16:25 
Aan: 102 	 i i.nl>; 
CC: 10. 	 tgj.n1>; 

@id.n1>; 	 @igj.nl> 
Onderwerp: RE: Akkoord gevraagd - BBC - CDCA 
Ik vind hem netjes zo. Dank! 
Groet, 

@igLnl> 
@igj.nl>; 

Van: 	 @igj.nl> 
Verzonden: donderda 14 november 2019 15:59 
Aan: 	 ..n1>; 
CC: 	 tgi.n1>; 

(&,igj.n1 ; 	 @igj.nl> 
Onderwer : Akkoord gevraagd - BBC - CDCA 
Hallo 
De BBC heeft ons vragen gesteld over CDCA. Geen groot programma, een marginale uitzendin o de BBC 

heeft voor FP verder nog meegelezen, in afwezigheid van 10.2:6`" 
Zijn jullie akkoord met onderstaand? Ik zal uiteraard DCO informeren zodra we een definitief antwoord 

World Service. Dus ook niet op de 'gewone' BBC. Zie onder de vragen, opgesteld met • • 

hebben. 
0-0-0-0 

1. How often does the Dutch Health and Youth Care Inspectorate actually do inspection of pharmaceutical 
facilities? 

2. Why did you do the inspection of the pharmaceutical facility at the Amsterdam Medical Center 
concerning their production of the drug CDCA? Was it because Leadiant Biosciences filed a request 
to the Minist of Health? 

3. What exactly were the reasons and the results of your inspection that lead to the closure of the CDCA 
production at the Amsterdam Medical Center? 

2 

.nl> 
(ffiigj.n1>; 
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@igj.nl> 
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4. At the moment the Amsterdam Medical Center is working to improve the production of CDCA: are you 

planning another inspection once the production has started again?  

5. How does the Dutch Health and Youth Care Inspectorate see the small scale production of orphan drugs 
not onl at hos itals but also s harmacies in the Netherlands? 

@igj.nl> 
Verzonden: donderdag 14 november 2019 15:10 
Aan: 10.2.e 	 @igj.n1>; 
CC: l(M,igj.n1>; 
Onderwer : RE: Inspection at Amsterdam Medical Center 
Dag 19-2:e 	, 
Volgens mij kan ik mij vinden in de lijn. Akkoord dus. 
Kleiniuntje: volgens mij is de Engelse benaming van VWS Ministry of Health, Welfare and Sport. 

10.2.e. Even nog voor mijn eigen interesse: op basis waarvan hebben we AMC verplicht om ons te 
informeren over het hervatten van de bereidingen CDCA? 
Groet.1°21 
Van: 19 	 (igj.nl> 
Verzonden: donderda• 14 november 2019 11:49 
Aan: 102 	 i •.nl> 
CC: 10.2. 	 @igj.n1>; 

@igj.nl> 
Onderwer_p: RE: Inspection at Amsterdam Medical Center 
Hallo 19 
p.2.e  is er niet, dus deze komt ook bij jou terecht. Ben jij akkoord met onderstaande antwoorden aan de 
BBC (klein programma op World Service, dus niet zo groots als het lijkt ®) over CDCA? 
0-0-0-0 

1. How often does the Dutch Health and Youth Care Inspectorate actually do inspection of pharmaceutical 
facilities? 

2. Why did you do the inspection of the pharmaceutical facility at the Amsterdam Medical Center 
concerning their production of the drug CDCA? Was it because Leadiant Biosciences filed a request 
to the Ministr of Health?  

11.1 
3. What exactly were the reasons and the results of your inspection that lead to the closure of the CDCA 

production at the Amsterdam Medical Center? 

4. At the moment the Amsterdam Medical Center is working to improve the production of CDCA: are you 
e tannine another ins •ection once 	 B roduction has t rted 	in9  

5. How does the Dutch Health and Youth Care Inspectorate see the smalt scale production of orphan drugs 
not only at hospitals but also pharmacies in the Netherlands? 

3 

0-0-0-
Groeten, 
10.291111 
Van: 1  
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0 0 0 0 
Groeten, 

Van: 	 @igj.nl>  
Verzonden: woensda 13 november 2019 14:09 

nl>; 
CC: 	 @igj.nl>  
Onderwer : RE: Inspection at Amsterdam Medical Center 
Hoi!" • 
Zie onder in paars mijn toevoegingen. 
van:  10.2.e   j11~1@igj.nl> 
Verzonden: dinsda: 12 november 2019 09:30 
Aan: 	 ..n1>; 	 (cD,igj.nl>  
CC: 	 @igj.nl>  
Onderwerp: RE: Inspection at Amsterdam Medical Center 
Hallo 
Dankjewel, fijn dat je even tijd hebt gevonden. Ik begrijp je wijzigingen alleen niet zo goed. Kun je die 
toelichten? Waarom zouden we niet gewoon zeggen hoeveel GMP-inspecties we doen? 
De GMP inspecties die we doen zijn niet de inspecties die toendertijd van toepassing is op het AMC. AMC 
had toen geen F-vergunning en viel hier dus niet onder. AMC maakte de CDCA bereidingen onder de 
veldnorm GMP-Z en vallen als zorgverlener onder de WKKGZ . als je cijfers wil geven dan kan je 
aangeven dat we in 2018 in totaal rond 180 pharmaceutische bedrijven hebben bezocht die 
bereidingsactiviteiten en/of distributieactiviteiten uitvoeren dit is inclusief ziekenhuisapotheken die geen F-
vergunning hebben. 
Jouw toevoeging kan er prima bij, maar daar hoeft dat cijfer toch niet voor weg? Voor vraag 3 denk ik dat 
we nu wel heel abstract zijn, we hebben toch ook gewoon bekendgemaakt dat er een verontreiniging in zat? 
https://www.igj.nliactueel/nieuws/20  I 8/08/03/reactie-igj -op-bes luit-amsterdam-umc-over-terugroepen-cdca  
En wat betreft vraag 4, door dit zinnetje weg te laten blijft de vraag van de journalist open en daar komt ze 
ongetwijfeld op terug. Ook die tekst die je hebt verwijderd is toch niet problematisch? 
We blijven wat mij betreft nu veel te vaag, terwijl er niets te verbergen valt. 
Groeten, 

Van: 	 @igj.nl>  
Verzonden: dinsda: 12 november 2019 09:26 
Aan: 	 c .n1>; 
CC: 	 @igj.nl>  
Onderwerp: RE: Inspection at Amsterdam Medical Center 
Hoi, 
Zie inaars mijn toevoegingen 
Gr 	uit de trein 
Van: [ 	 @igj.nl>  
Verzonden: maanda 11 november 2019 11:43 
Aan: 	 .nl> 
CC: 	 (igj.nl>;  
Onderwet : RE: Inspection at Amsterdam Medical Center 
Hoi 
Een paar suggesties. 
Meten, 

4 

@igj.nl> 

(d,igj.nl> 
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Van: 
Verzonden: maanda 
Aan:  

11 november 2019 09:48 
i. .nl> 

CC: 	 @igj.n1>; 	 (d,igj.nl>  
Onderwer : FW: Inspection at Amsterdam Medical Center 
Hallo 
Ik heb onderstaande vragen vrijdag naar  mi  gestuurd, maar zij is er niet meer aan toegekomen en nu op 
inspectie. 	is ook op inspectie, in het buitenland. Kun jij meekijken met deze vragen? Volgens mij is 
het vrij rechttoe-rechtaan. 
Groeten, 

Van: 
Verzonden: vrijdag8 november 2019 10:27 
Aan: 	 @igi.nl>  
Onderwerp: FW: Inspection at Amsterdam Medical Center 
Hallo 
Ik wilde eerst bij 	aankloppen voor hulp over CDCA vragen, maar ik zie dat zij voorlopig afwezig 
is. Hieronder vragen van een freelancer die voor een obscuur programma bij BBC World werkt, ik heb jullie 
eerder geïnformeerd over haar interesse. Ik weet het een en ander van de CDCA casus, maar toch niet 
genoeg om alles in te kunnen vullen. Kun jij mij verder helpen? 
0-0-0-0 

1. How often does the Dutch Health and Youth Care Inspectorate actually do inspection of pharmaceutical 
facilities? 

2. Why did you do the inspection of the pharmaceutical facility at the Amsterdam Medical Center 
concerning their production of the drug CDCA? Was it because Leadiant B iosciences filed a request 
to the Ministroof Health? 

3. What exactly were the reasons and the results of your inspection that lead to the closure of the CDCA 
production at the Amsterdam Medical Center? 

4. At the moment the Amsterdam Medical Center is working to improve the production of CDCA: are you 
lannin another inspection once the roduction has started a!ain? 

5. How does the Dutch Health and Youth Care Inspectorate see the small scale production of orphan drugs 
not only at hospita's but also pharmacies in the Netherlands? 

0-0-0-0 
Groeten, 

Van: 	 @bbc.co.uk> 
Verzonden: donderdag 7 november 2019 18:16 
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Aan:  10.2.e "101~0001111011111.111111111111111101111(M  igj nl> 
Onderwerp: RE: Inspection at Amsterdam Medical Center 
Dear 1°." 
I would like to get back to you on my previous request concerning the inspection of orphan drug production. 
I am coming to the Netherlands next week. Would you have someone I could interview in English.for the 
radio? 
If not, I would be happy about answers in English to the following questions: 
1. How often does the Dutch Health and Youth Care Inspectorate actually do inspection of pharmaceutical 
facilities? 
2. Why did you do the inspection of the pharmaceutical facility at the Amsterdam Medical Center concerning 
their production of the drug CDCA? Was it because Leadiant Biosciences filed a request to the Ministry of 
Health? 
3. What exactly were the reasons and the results of your inspection that lead to the closure of the CDCA 
production at the Amsterdam Medical Center?.  
4. At the moment the Amsterdam Medical Center is working to improve the production of CDCA: are you 
planning another inspection once the production has started again? 
5. How does the Dutch Health and Youth Care Inspectorate see the small scale production of orphan drugs 
not only at hospitals but also pharmacies in the Netherlands? 
I would be thankful if you could get back to me with the answers by Tuesday, 12th of November, 1 pm CET. 
Best re aards 

PS: Feel free to reach out to my German mobile phone: 0049 

From: I 0.2 émimpoom @i gj .nl] 
Sent: Monday, October 28, 2019 1:42 PM 
To:  10.2.e jo 
Subject: RE: Inspection at Amsterdam Medical Center 

Dear 
You can find a lot about this case at igj.nl.  The press release on our report can be found here: 
igj.nl/actueel/nieuws/2018/11/28/igi-publ iceert-besluit-op-handhavingsverzoek-eigen-bereiding-cdca-door-
amsterdam-umc  The report can be found here: igi.nl/documenten/brieven/2018/11/28/besluit-igj-op-
handhavingsverzoek-leadiant  I hope Google translate will help you enough for now, but do not hesitate to 
ask follow-up questions. 

May I ask, could you provide some more details about the story you are working on? 
Kind regards,  

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518 j 6401 DA Heerlen 
+31 (0)6 
Twitter: @IGJnI  1 Linkedln IGJ 

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Onze persberichten in uw mailbox? Meld u aan voor de persberichtenservice. 
Van: 	 @bbc.co.uk>  
Verzonden: maandag 28 oktober 2019 14:30 
Aan: meldpunt@igj.n1  
Onderwerp: Inspection at Amsterdam Medical Center 

6 
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Dear press team, 
I am working on a story for the BBC World Service related to the production of CDCA at the Amsterdam 
Medical Center. 
I would love to get more informations on the inspection by the Health and Youth Care Inspectorate. 
Who could I best talk to? 
Looking forward to hearing back from you. 
Best re ards 

7 



AMC, Meibergdreef 9, Amsterdam 
Medische directie 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Stadsplateau 1 
3521 AZ UTRECHT 

Doc. 387 
dam  Universitair Merdische Centra 

verzonden via Rijkscloud 

Datum: 
	28 november 2019 

Ons kenmerk: 2019.10.0801gel 
Uw kenmerk: 
Betreft: 
	CDCA 

TM' 

Geachte heer431,  

Bij deze wit ik u berichten dat Amsterdam UMC, locatie AMC, per 2 december aanstaande weer zal starten 
met het bereiden van CDCA capsules ten behoeve van CTX-patiënten. 

Erop vertrouwend u voldoende te hebben geïnformeerd, 

met vriendelijke groet, 

drs. G.J.M. van den Maagdenberg, 
lid raad van bestuur 

AMC 
Meibergdreef 9 	 Postbus 22660 	 T +31(0)20 566 9111 
1105 AZ Amsterdam 	1100 DD Amsterdam 	www.amc.nt 

AMC en VUmc werken 
samen in Amsterdam UMC 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

RE: AMC - CDCA V2007524 
zondag 1 december 2019 22:58:27 
2019.10.080 IGJ 	 inz CDCA.docx - 20191128.odf 

Dankjewel 
De brief ge ateer vorige week donderdag, binnengekregen vrijdag bevalt geen verder info dan 
dat men 2 dec weer zal starten met bereiden van CDCA-capsules. 
Morgen maandag 2 dec om15:30 spreek ik Frida van den Maagdenberg lid RvB telefonisch en 
realiseer mij goed dat FP nadere feitelijke informatie opvraagt. 
Groeten, 

Van: 	 @igj.nl> 
Verzonden: zondag 1 december 2019 19:23 
Aan: Watall~~@igj.nl> 
Onderwerp: FW: AMC - CDCA  

Dag  am  
Voor jou ook ter info, groetIMIS 

Van: 	 @igj.nl> 
Datum: vrijdag 29 nov. 2019 11:46 AM 
Aan: T" 
	

@igj.nl> 
Onderwerp: AMC - CDCA 

Dag 
Zojuist met 	afgesproken dat ze contact opneemt met de ziekenhuis apotheker om 
feitelijke informatie op te vragen over de CDCA capsules. Dwz productdossier met daarin 
gegevens over kwalificatie van de grondstof leverancier en documentatie en testresultaten 
van de te gebruiken grondstof, almede info over de routing van grondstof (dwz is het 
ergens uitgevuld in kleinere colli). 
Vanwege de terughoudende houding van AMC overleggen van gegeven 	gevraagd dit 
per mail te bevestigen, en een mogelijk weigering van AMC tot overleggen van gegeven 
eveneens per mail te laten bevestigen. 
Juristen worden aangesloten op dit punt. 

Groet 
{02 

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

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 

Amsterdam UMC inzake CDCA 
woensdag 4 december 2019 16:38:40 

Beste collega's, 
Extra belangrijk dus dat ik volledig blijf geïnformeerd hoe de vlag er bij hangt in dit dossier. Ik houd daarover 
contact met FP. 
Met groet, 
10.21 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van:10.2.e -~ 	 @igj.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 10:06 
Aan 10.2.e 	 -"(iiiaj.n1>• 	 igj.nl> 

@igj.nl>; 0.2.e 	 @igj.nl>; 
igj.nl>; 	 @igj.nl> 

CC: 	 @igj.nl> 
Onderwerp: RE: SPOED 1911 8666, Bericht Amsterdam UMC inzake CDCA 

Dag Collega's 
Zojuist met 	gesproken. 
De herstart van AUMC met CDCA is in behandeling bij team kwaliteit van FP. Verzoek om alle 
correspondentie met het AMC hieromtrent ook via team kwaliteit te laten verlopen. Dit om te zorgen dat er 
eenduidig wordt gecommuniceerd richting het AMC. 

is dossierhouder, en heeft afgelopen vrijdag al contact gehad met AMC om documentatie op te 
vragen. 
Als deze is ontvangen en is bestudeerd zal het vervolg bepaald worden, in overleg met JZ, die inmiddels ook is 
aangesloten. 

Groet 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 @igj.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 09:09 
Aan: 	 • igj.nl>; 

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

CC: 	 @igj.nl> 
Onderwerp: RE: SPOED 1911 8666, Bericht Amsterdam UMC inzake CDCA 

igj.nl>; 

Beste collega's, 
Gisteren op de afgesproken tijd gesproken met mw. Van den Maagdenberg, lid RvB van Amsterdam UMC. Ik 
heb de goede ontvangst van haar brief dat men per gisteren weer is gestart met de bereiding van CDCA in 
capsules bevestigd. Mw. zal de door de collega's van FP inmiddels gevraagde informatie uiteraard verstrekken. 
Mw. had het verzoek om communicatie naar buiten af te stemmen als er een oordeel is. Ik heb mij toen 
afgevraagd in hoeverre of in welke vorm onze inspectiebevindingen in dit dossier openbaar worden. Ik zal 
daarover bij 	 mijn licht opsteken. Dat is dan naar aanleiding van onze bevindingen. AUMC zal 
zich uiteraard onthouden van reclame, maar er kan ook eerder wel publieke belangstelling ontstaan. In verband 
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daarmee houd ik 	van onze afdeling communicatie gelijk maar op de hoogte. 
Met groeten, 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 @igj.nl> 
Verzonden: maandag 2 december 2019 08:51 
Aan: 	 @igj.nl> 
Onderwerp: RE: SPOED 1911 8666, Bericht Amsterdam UMC inzake CDCA 

Hallo 

Het is aan jou rechtstreeks doorgestuurd omdat het spoed heeft. Ik heb hiervoor een telefonische afspraak 
ingepland met mevrouw Van den Maagdenberg vanmiddag om 15.30 uur (zie mijn mailtjes van donderdag en 
vrijdag). Het gaat idd om V2007524. Is deze belafspraak akkoord? 

Ik zorg dat het ingeboekt wordt. 

Groet, 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 	 @igj.nl> 
Verzonden: zondag 1 december 2019 23:01 
Aan: 	 @igj.nl> 
CC: 	 @igj.nl> 
Onderwerp: FW: SPOED 1911 8666, Bericht Amsterdam UMC inzake CDCA 

Hoi 
Het lijkt erop dat het inboeken moet worden afgehecht. Zou jij daar iom 	 naar willen kijken. 
Ik denk V2007524. 
Met dank en groet, 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: meldpunt@igj.nl  <meldpunt@igj.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 14:58 
Aan: 	 @igj.nl> 
CC: _dienstpostbus IGJ MO MSZ 	@igj.nl> 
Onderwerp: SPOED 1911 8666, Bericht Amsterdam UMC inzake CDCA 

Beste.  
Het Amsterdam UMC heeft een bericht gestuurd naar het meldpunt maar geadresseerd aan jou. Het was 
verstuurd via de Rijkscloud maar ik heb het document gedownload, zie de PDF in de bijlage. 
Mocht dit ingeboekt moeten worden in WPM, dan hoor ik graag bij welk IT of VGR het thuis hoort. 

Groet 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Meldpunt IGJ 
Postbus 26801 3500 BR 1 Utrecht 

T 088 1205000 
F 088 1205001 

29-11-2019 14:54 
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Gegevens Afzender: 
@amsterdamumc.nl 

Ontvangen op: 28 november 2019 16:58 
Verloopt op: 26 december 2019 16:58 (3 weken, 6 dagen) 
Onderwerp: CDCA 
Begeleidende tekstln de bijlage treft u onze brief d.d. 28 november 2019 aan betreffende CDCA. 

28-11-2019 16:59 Mailimport,: Sender: no-reply-igjgrijkscloud.n1 
Date sent: Nov 28, 2019 4:58 PM 
To: meldpunt@igj.nl  
Subject: CDCA 

Geachte De heer 

Zojuist zijn door 	 de volgende documenten naar jou verstuurd: 

- 2019.10.080 IGJ - r! 
	

inz CDCA.docx - 20191128.pdf 

Deze documenten zijn tot 26 december 2019 16:58 beschikbaar om te downloaden. 

Dit bericht heeft een begeleidende tekst. Deze wordt uit veiligheidsoverwegingen niet per e-mail meegestuurd 
en kan op onderstaande pagina worden gelezen. 

Op de volgende pagina kun je de documenten veilig downloaden: 

https://igj.rijkscloud.nlimedewerker/ontvangen/7e7belbc2da2fe2bad375904a8b125ae/2B25GYQ0  

Om het bericht te lezen heb je een account nodig. Indien er voor jouw e-mailadres 
nog geen account bestaat zal worden gevraagd deze aan te maken. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Dienstpostbus IG3 GMP-GDP; 
RE: ontvangen documentatie CDCA productie 
dinsdag 17 december 2019 14:02:59 

Doc. 390 

Geachte mevrouw10.2.e 
Dank voor de aanvullende documentatie. 
Op basis van deze informatie heb ik geen verdere vragen. 

Met vriendelijke groet, 

1111M1111111111.1 
Team Kwaliteit 
Afdeling Farmaceutische Producten 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

T telefoon 088 120 5000 
grnagdp(aiqj.n1  
httos://www.ioj.n1  
Twitter: (aIG3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 	 @amsterdamumc.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 11:34 
Aan:  'Pt1 ;'•'1.:1 	 @igj.nl> 
CC: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdp@igj.nl>, 

@igj.nl> 
Onderwerp: RE: ontvangen documentatie CDCA productie 

Geachte mevrouwk. 

Hartelijk dank voor uw email met vragen. Wij verwachten u deze week de antwoorden te kunnen 
geven. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 Rigj.ni>  
Verzonden: maandag 9 december 2019 13:11 
Aan: 	 amsterdamumc.nl> 
CC: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdp@igj.nl>; 
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Onderwerp: ontvangen documentatie CDCA productie 

Geachte mevrouw Kal 
Naar aanleiding vane ontvangen documentatie heb ik nog de volgende vragen over de 
informatie in de PSF: 
-op pagina 4 sectie synthese wordt een aantal keren verwezen naar Ph.Eur. versie 4.00 terwijl 
de huidige versie 10.1 is . Kunt u dit toelichten? 
-op pagina 4 sectie synthese staat de zin "bij drie stappen van de synthese... hulpstoffen die 
verschillen met de Ph.Eur" in de Ph.Eur zijn geen synthese stappen vastgelegd, kunt u deze zin 
toelichten? 
-op pagina 4 sectie grondstofanalyse. Het is niet duidelijk waarop de grondstof nu door het AMC 
vrijgegeven zal worden. Ofwel waaraan moet de grondstof voldoen? Alle testen uit de huidige 
CDCA monografie met uitzondering van de verwante verbindingen die apart getest worden met 
in-house gevalideerde HPLC methoden? Is batch OPCDC/01/19/001 wel of niet vrijgegeven? 
-op pagina 7 verwante verbindingen ontbreekt een onderbouwing waarom de verwante 
verbindingen die genoemd zijn in de huidige CDCA monografie wel of niet aanwezig zijn in deze 
grondstof (bv. kunnen deze niet gevormd worden in de huidige synthese route?). De genoemde 
verbindingen in de CDCA monografie zijn o.a lithocholzuur,ursodeoxycholzuur, choolzuur, F en 
G. 
-op pagina 7 laatse zin 1e  alinea van sectie verwante verbindingen staat "voor vrijgifte 
grondstof AMC worden de specificaties van de Ph.Eur gehanteerd". 
Volgens de PSF en de beoordeling van de DMF is onderbouwd waarom de verwante 
verbindingen met andere specificaties (bepaald volgens ICH richtlijnen) en testmethode dan in 
de CDCA monografie zijn bepaald. Waarom is er dan toch voor gekozen om verwante 
verbindingen volgens de methode CDCA monografie en "nieuw"methode te testen terwijl 
aangegeven wordt dat de methode in de CDCA monografie de verbindingen niet eenduidig kan 
aantonen voor deze grondstof? 
-in de PSF is geen informatie over stabiliteitsdata van de werkzame stof opgenomen. 
-voor het eindproduct is geen informatie aanwezig of het product voldoet aan monografie 
Pharmaceutical Preparations. Er zou een risicobeoordeling aanwezig moeten zijn waarin 
aangegeven wordt waarom welke testen wel of niet uitgevoerd worden. 

Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk een reactie op bovenstaand vragen. 

Met vriendelijke groet, 

G. 

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

T telefoon 088 120 5000 
gmpgdp(aioj.n1  
httos://www.ioj.n1  
Twitter: (aIG.3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

VUmc disclaimer : www.vumc.nl/disclaimer  
AMC disclaimer : www.amc,nUdisclaimer 
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Van: 	 Maa 
Aan: 	 Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 
Onderwerp: 	FW: documentatie productie CDCA capsules 
Datum: 	 dinsdag 17 december 2019 14:04:23 

Aub archiveren onder VGR 2007524 

Van: 101.11111 
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 11:57 
Aan: 10Wamsterdannumc.nr 	 @amsterdamumc.nl> 
CC:10.2.e 	All.111~ @ gj nl> 
Onderwerp: documentatie productie CDCA capsules 

Beste mevr.10.2.ei 
Zoals telefonisch besproken kunt u ons voor het beoordelen van de productie van de CDCA 
capsules de volgende documenten opsturen: 
-het productdossier van de CDCA capsules (inclusief de beoordeling van de werkzame stof) 
- de analyseresultaten van de CDCA grondstof 
-informatie over de routing van de CDCA grondstof (bv wordt deze nog uitgepond door een 
bedrijf voordat deze door het AMC wordt ontvangen). 
Op basis van deze informatie zal verder beoordeeld worden of een bezoek nodig is. 

Met vriendelijke groet, 

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

T telefoon 088 120 5000 
gmpgdo(aicij.n1  
https://www.ictj.nl   
Twitter: (aIGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 
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Overzicht tijdslijnen activiteiten en gebeurtenissen CDCA capsules 
casus. 
7 mei 2018  
Ontvangst handhavingsverzoek Leadiant IT2011893 
Handhavingsverzoek 	(doorgeleverde) bereidingen van chenodeoxycholic acid (CDCA): 
(dreigende) overtreding van artikel 18, artikel 38b, artikel 40, artikel 66, artikel 84, artikel 85 Gnw in 
het kader van de actieve omzetting van patienten van het geregistreerde weesgeneesmiddel 
Chenodeoxycholic acid Leadiant naar een ongeregistreerde bereiding, handhavend op te treden in de 
vorm van het opleggen van een bevel ex artikel 115 gnw /bestuurlijke boete aan de apotheken van 
het AMC, Stichting Pharmagister, Pharmagister B.V., CbusineZ, CZ, VGZ, IZA Zorgverzekeraar N.V., 
N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Unive Zorg, Euro-Chemicals. 

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

IT2011893 

1 juni 2018  
Initieel overleg binnen IGJ tussen FB, JZ over het ontvangen handhavingsverzoek (verslag aanwezig) 
IT2011893 

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

6 juni 2018  
Nieuw stuk ontvangen van Leadiant (bijlage 30) IT2011893 

11 juni 2018  
MO complex ProMo (IT2011893,BB2000783) 

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

waarbij grondstofmonsters zijn genomen voor analyse bij het RIVM. V2006337 
• Verzoek ontvangen van het AMC voor een afschrift van het handhavingsverzoek. IT2011893 

13 juni 2018  
CDCA werkzame stof monsters ontvangen bij het RIVM met als onderzoeksvragen, V2006337: 
1. Voldoet de werkzame stof CDCA aan de eisen in de huidige en nieuwe Ph.Eur monografie? 
2. Voldoet de werkzame stof CDCA qua polymorfie aan de specificaties van het geregistreerd product? 
3. Wat zijn de verschillen in de vrijgifte specificaties en analytische testen van de werkzame stof 
gebruikt in het product van de ziekenhuisapotheek t.o.v. de herziene en huidige Ph.Eur. monografie 
en t.o.v. de specificaties en analytische testen van het geregistreerd product? 
4. Wat is de impact en het risico van deze verschillen in specificaties en analytische testen? 

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

20 juni 2018  
Handhavingsverzoek (zonder bijlagen) verstuurd naar het AMC IT2011893 

26 juni 2018  
Conceptverslag ProMo verstuurd naar het AMC met vraag om verklaring i.v.m. mogelijk voornemen 
tot boeteoplegging (IT2011893,BB2000783) 

27 juni 2018  
• Nieuwe stukken ontvangen van Leadiant (bijlagen 31-35). IT2011893 

2020-03-02 Eigen overzicht tijdslijnen activiteiten en gebeurtenissen CDCA capsules.docx pagina 1 



Doc. 392 

• Telefonisch contact tussen IGJ ProMo en AMC (IT2011893,BB2000783) 

28 "uni 2018 
IGJ FB email AMC over aanbreken contramonsters voor analyses RIVM wegens tekort bemonsterde 
hoeveelheid. V2006337 

29 juni 2018  
IGJ JZ via email richting Leadiant gecommuniceerd dat het besluit op het handhavingsverzoek 
uitgesteld wordt naar uiterlijk op 31 oktober 2018. IT2011893 

1 juli 2018  
Emailverzoek AMC voor het nemen van nieuwe contramonsters V2006337 

9 juli 2018 
AMC stuurt schriftelijke verklaring en reactie op concept verslag ProMo IT2011893 

13 juli 2018 
• Uitslagbrief RIVM ontvangen V2006337, conclusie: 

1. De onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van batch 17081) voldoen niet aan de eisen van 
de vigerende Ph.Eur. monografie 01/2017:1189. Er zijn meerdere onbekende onzuiverheden 
aangetroffen boven de gestelde limiet van 0.25%. 
2. De polymorfe vorm van de onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van batch 17081) komt 
overeen met de C DCA van tS01:01).10:2:2 • 
3. De grondstof CDCA dient te voldoen aan de eisen van de vigerende Ph.Eur. monografie voor 
CDCA 01/2017:1189 en de vigerende monografie 01/2018: 2034 'Substances for pharmaceutical 
use'. Labo Quercus hanteert voor de substantie CDCA de specificaties volgens de vigerende 
Ph.Eur. monografie 01/2017:1189. Er ontbreken echter specificaties voor de elementaire 
onzuiverheden, de residuele oplosmiddelen en de microbiologische kwaliteit volgens de algemene 
Ph.Eur. monografie 01/2018:2034 'Substances for pharmaceutical use'. 
4. De impact en het risico van het ontbreken van de onder punt 3 vermelde parameters kan alleen 
beoordeeld worden aan de hand van detail gegevens van de synthese route van deze CDCA 
substantie. Omdat die gegevens voor deze specifieke substantie niet bekend zijn kan hierover 
geen uitspraak gedaan worden. 

• Nieuwe contramonsters CDCA genomen bij het AMC 

16 juli 2018 
telefonisch overleg FB met RIVM 

20 juli 2018  
Aanvullend informatie RIVM ontvangen over semi-kwantitatieve bepaling van onzuiverheden 
V2006337, conclusie: 
De onderzochte contramonsters CDCA (order A142002 (pot 12) en A142004 (pot 9) van batch 17081) 
voldoen niet aan de eisen van de vigerende Ph.Eur. monografie 01/2017:1189. Er zijn meerdere 
onbekende onzuiverheden aangetroffen boven de gestelde limiet van 0.25%. Het gehalte van de 
onbekende onzuiverheden ligt tussen de 0.27% - 0.75% en tussen de 1%-2%. 

23 iuli 2018  
Conceptrapport FB en voornemen tot bevel opgestuurd (V2007524). Eindrapport nog niet gefinaliseerd 

24 juli 2018 
Telefonisch contact tussen MSZ en AMC over mogelijkheid om te reageren op voornemen tot het 
opleggen van een bevel (V2007524) 

25 juli 2018 
Bevestiging van het AMC via email dat ze gebruik willen maken van de mogelijkheid om op donderdag 
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26 juli mondeling te reageren op het voornemen tot het opleggen van een bevel. Feitelijke 
onjuistheden op conceptrapport in dezelfde email ontvangen (V2007524). 

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

30 juli 2018  
• Conceptverslag zienswijzegesprek opgestuurd naar het AMC (V2007524); 
• opvolging uitkomsten zienswijzegesprek opgestuurd door het AMC (V2007524). Het AMC bevestigt 

schriftelijk dat de bereiding is gestaakt. 

31 juli 2018 
• Afzien van voorgenomen bevel opgestuurd (V2007524); 
• reactie AMC op besluit afzien van voorgenomen bevel (V2007524) 

2 augustus 2018  
Ontvangst concept nieuwsbericht van het AMC over het terugroepen van CDCA (V2007524) 

7 augustus 2018  
Bevestiging AMC afspraak gesprek van 9 aug IGJ met AMC (V2007524) 

8 augustus 2018  
Ontvangst persvragen Medisch Contact 

9 augustus 2018  
Gesprek van IGJ (MSZ en FB) met het AMC met als doel uitleg te geven over de eisen die gesteld 
worden aan grondstoffen voor bereiding van geneesmiddelen in de actuele context. (V2007524) 

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

13 augustus 2018  
Ruwe data DLC analyses van het RIVM door IG] opgestuurd aan het AMC (V2006337) 

14 augustus 2018  
• Ontvangst Wob verzoek DSW 
• Telefonisch contact met Belgische autoriteiten over situatie in Belgie (V2006337) 

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

16 augustus 2018  
Ontvangst verzoek AMC voor additionele informatie over de analyses van RIVM (V2006337) 

20 augustus 2018  
Publicatie woordvoeringslijn IG] 

21 augustus 2018  
Verdere communicatie met Belgische autoriteiten over situatie in Belgie (V2006337) 

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

23 augustus 2018  
Publicatie in Medisch Contact. 

24 augustus 2018  
• Conceptverslag gesprek van 9 aug IGJ met AMC opgestuurd (V2007524) 
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• Contact tussen JZ en Wob jurist over Wob verzoek DSW: besproken dat Wob•jurist VWS contact 
opneemt met DSW en aangeeft dat geen stukken zullen worden overgelegd vanwege nog lopend 
inspectieonderzoek 

• Telefonisch contact MSZ en Bestuur AMC over publicatie Medisch Contact (telefoonnotitie aanwezig 
V2007524) 	 • 

• Schriftelijke reactie IGJ op publicatie in Medisch Contact 

30 augustus 2018  
Definitief verslag ProMo verstuurd (IT2011893) 

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

wordt geen additionele informatie gegeven (V2007524). 

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

ondertekend en naam producent afwezig) (V2006337) 
• Kamervragen 2018Z14803 (CDA) en 2018Z14590 (SP) verstuurd 

5 september 2018  
• Informatie RIVM analyses verstuurd door FB naar Belgische autoriteiten (FAGG) (V2006337) 
• CoA van het AMC ontvangen van Chinese grondstofproducents107nveth'»k — 

!oimre-,:m:-j.g.l (V2006337). 
• Aanvraag 30 leden debat CDCA 

6 september 2018  
• Reactie AMC op Conceptverslag gesprek van 9 aug IGJ met AMC (V2007524) 
• Communicatie met Belgische autoriteiten (V2006337) 

12 september 2018  
Additionele communicatie FB met Belgische inspectieautoriteiten 00S CDCA grondstof (V2006337) 

13 september 2018  
Reactie IGJ op artikel Medisch Contact op website geplaatst 

17 september 2018  
• Nieuw WOB verzoek 

18 september 2018  
• Besluit MT overtreding artikel 66 lid 1 Gnw geen boete maar een waarschuwing (IT2011893, 

BB200783) 

19 september 2018  
CommUnicatie met Belgische autoriteiten n.a.v. van vragen van Belgie (V2006337). 

20 september 2018  
• MSZ telefonische aankondiging def inspectierapp FB met beide waarschuwingen (V2007524) 

overtreding artikel 84 lid 1 en overtreding artikel 66 lid 1 Gnw) aan AMC 
• definitief inspectierapport FB met beide waarschuwingen aangetekend opgestuurd (V2007524, 

BB200783, BB2001487) 

21 september 2018  
definitief inspectierapport FB met beide waarschuwingen via email verstuurd (V2006337). 

24 september 2018  
Definitief verslag gesprek van 9 aug. IGJ met AMC opgestuurd_(V2007524) 

27 september 2018  
Webbericht AMC verwijderd 
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28 september 2018  
Email WOB verzoekup LA (WOB verzoek aanhouden) 

4 oktober 2018  
• Besluit WOB verzoek DSW verzonden (afwijzing) 
• Communicatie minister Bruins over voornemen op besluit handhavingsverzoek 

8 oktober 2018  
• Voornemen op besluit op handhavingsverzoek aangetekend verzonden en ook via email 

(IT2011893). 
• Email Belgische autoriteiten dat in Belgie 2 ziekenhuizen de grondstof afnemen. (V2006337) 

9 oktober 2018  
• Verzoek Leadiant voor verlenging term voor zienswijze op voornemen besluit handhavingsverzoek, 

het indienen van een zienswijze op het persbericht en mogelijkheid om een schriftelijke reactie op 
definitieve besluit te kunnen geven (IT2011893). 

• Kopie voornemen besluit op handhaving verstuurd aan VGZ, CZ, AMC en dhr.l. .17,2e 
(IT2011893) 

11 oktober 2018  
• Honorering verzoek Leadiant voor verlenging term voor zienswijze op voornemen besluit 

handhavingsverzoek verstuurd door JZ (IT2011893). 
• Reactie Leadiant op honorering verlenging term voor zienswijze (IT2011893) 

15 oktober 2018  
Analysedata (foto's) gedeeld met Belgische autoriteiten1V2006337) 

16 oktober 2018  
Verzoek Pharmagister om aanduidingen in voornemen besluit handhavingsverzoek te verwijderen 
(IT2011893) 

17 oktober 2018  
Ontvangstbevestiging email Pharmagister gestuurd (IT2011893). 

18 oktober 2018  
Verzoek om de term "CZ-entiteiten" niet te gebruiken om Stichting Pharmagister, Pharmagister B.V. 
en de Stichting CbusineZ aan te duiden (IT2011893). 

19 oktober 2018  
Analyseresultaten Belgie ontvangen_V2006337) 

22 oktober 2018  
Ontvangstbevestiging email CZ gestuurd (IT2011893). 

26 oktober 2018  
Additionele informatie van Belgie ontvangen1V2006337) 

31 oktober 2018  
Ontvangst zienswijze Leadiant op voornemen besluit handhavingsverzoek (IT2011893) 

13 november 2018  
Ontvangst bezwaarschrift DSW tegen afwijzing WOB verzoek 

16 november 2018  
• Aankondiging besluit handhavingsverzoek telefonisch door MSZ aan het AMC 
• Communicatie besluit handhavingsverzoek Bruno Bruins 
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19 november 2018  
Besluit handhavingsverzoek verstuurd aan 	d. (V2006337) 

20 november 2018  
Kopie besluit op handhavingsverzoek verstuurd aan Eurochemicals, VGZ, Stichting Pharmagister, AMC 
en dhr 	(V2006337) 

23 november 2018  
Concept persbericht ter informatie verstuurd aan Leadiant 

26 november 2018  
Reactie Leadiant op besluit handhavingsverzoek en concept persbericht ((IT2011893). 

27 november 2018  
Perspresentatie IGJ 

• Informatie ontvangen van Belgische autoriteiten over huidige situatie in België omtrent CDCA 
(V2006337) 

28 november 2018  
Openbaarmaking besluit en bijlagen via website IGJ en openbaarmaking reactie Leadiant op website 
geplaatst 

29 november 2018  
E-mail van Wob jurist VWS: de heerage. 	wijzigt zijn Wob verzoek, wenst nu openbaarmaking 
van documenten die nog niet openbaar zijn. 

28 december 2018  
Bezwaar Leadiant op besluit IGJ 19 november 2018 tot afwijzing handhavingsverzoek. 

18 januari 2019  
Email bevestiging VWS ontvangst bezwaarschrift Leadiant op besluit IGJ 

23 januari 2019  
Vragen vanuit Belgische inspectiedienst over status CDCA grondstof 

25 januari 2019  
Emailbeantwoording vragen Belgische inspectiedienst 

9 februari 2019  
Ontvangst additionele documentatie bewaargronden Leadiant. 

26 februari 2019  
Ontvangst Nederlandse vertaling bezwaarschrift 

12 maart 2019  
Ontvangst bijlagen bezwaarschrift Leadiant 

26 maart 2019  
Verweerschrift IGJ inzake het bezwaar van Leadiant gestuurd aan minister van VWS 

10 mei 2019  
Ontvangst zienswijze AMC, Stichting Pharmagister, Pharmagister BV, Stichting CbusineZ vooruitlopend 
op mondelinge behandeling. 

12 mei 2019  
Ontvangst nadere reactie Leadiant, vooruitlopend op hoorzitting, op stukken bij emails van VWS 18 en 
28 maart 2019 

23 mei 2019  
Zitting bezwaarschrift Leadiant 
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29 mei 2019  
WOB besluit DSW zorgverzekeraar 

13 augustus 2019  
Besluit op bezwaarschrift Leadiant : 
Bezwaar niet ontvankelijk verklaard voor: opleggen van bevel; handhavend op te treden op grond van 
Wkkgz; handhavend op te treden bij AMC, Pharmaregister, CZ, VGZ en Euro-Chemicals. 

23 september 2019  
Ontvangst (inleidend) afschrift beroepschrift inzake beslissing op bezwaar d.d. 13 augustus 2019 

8 november 2019  
Ontvangst aanvullingen beroepschrift inzake beslissing op bezwaar 

29 november 2019  
-Telefonisch contact tussen AMC en IGJ MSZover versturen brief naar accounthouder MSZ over het 
starten met bereiding op 2 december 2019, brief AMC ontvangen (gedateerd 28 november 2019) 
-telefonisch en ennailcontact tussen AMC en IGJ FB voor opvragen documentatie 

3 december 2019  
Documentatie ontvangen van het AMC. 
Aanvullend documentatie opgevraagd (beoordeling DMF) via email foor IGJ FB aan AMC 

9 december 2019  
Aanvullende vragen gesteld door IGJ DB n.a.v. documentatie 

17 december 2019  
-Antwoorden ontvangen n.a.v. vragen IGJ. Email gestuurd door IGJ FB aan AMC geen verdere vragen 
nav documentatie zijn. 

20 januari 2020  
AMC informeert IGJ communicatie dat productie is opgestart 

20 april 2020  
Verweerschrift TW beroep Leadiant 

2 maart 2021  
Telefonisch contact IGJ met AMC over status productie 

18 maart 2021  
Zitting beroep inzake beslissing op bezwaar. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Verzoek vanuit de ACM in het ieder van CDCA 
Datum: 	dinsdag 12 mei 2020 13:57:38 
Bijlagen: 	A.cri - Uitvraag vertrouweliikheld lUing9 

7018-10-74 652_rev ri,odf 
7018-10-11 637 rev ri.odf 
2019-10-27 480 rev ri.odf 
2018-10-29 37 rev ri.odf 

Dag 1K9M:: 
De A 	vraag ons leronser en bijgevoegd of wij (delen van) informatie die we gedeeld hebben met de ACM als 
vertrouwelijk willen bestempelen. Het gaat om vier documenten. Ik ben er vast doorheen gegaan. Geen van de documenten 
hoeft in mijn ogen integraal als vertrouwelijk te worden beschouwd vanuit ons perspectief. Wel heb ik bepaalde stukken 
gemarkeerd die ik als vertrouwelijk en/of niet-openbaar te maken onder de Wob beschouw. 
Willen jullie a.j.b. meekijken of jullie je kunnen vinden in mijn beeld daarbij? 
De vier documenten inclusief mijn markeringen treffen jullie aan als bijlage. 
Dank vast en groet, 

Van: ACM Cryptshare NamensEY4 
Verzonden: maandag 11 mei 2020 16:07 
Aan: 
Onderwerp: Bestanden (5) van : 2018-10-29 37.pdf,lnvulbestand IG.I.xlsx,2018-10-11 637... 

Tracking-ID: 20200511-160638-8kvFWKud 

rifdacrn.ni 

Naam verzender 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Bestanden 
downloaden 

Beschikbaar tot 10-06-2020 

Beantwoorden 
met Crvotshare 

Wachtwoord. Neem contact op met de verzender 

GeaOhte heer of mevrouw. 

heeft u vertrouwelijke gegevens gezonden. U kunt de gegevens downloaden tot 10-06-2020. Na de vervaldatum 
worden de gegevens automatisch van de server verwijderd. 

De transfer vindt versleuteld plaats. 

2018-10-29 37.pdf 

2019-10-27 480.pdf 

Invulbestand IGJ.xlsx 

2018-10-11 637. pdf 

2018-10-24 652. pdf 

Volg deze link voor meer informatie: Cryptshare documentatie 

Dit bericht is automatisch gegenereerd. 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

• 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan 
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt mat risico's 
Verbonden aan het elektroniich verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested toiorm 
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

ACM - Uitvraag vertrouwelijkheid IGJ 
maandag 11 mei 2020 16:04:12 
image001.gif 
image002.gif 
Brief 529839.pdf 

Geachte heer Eará 

In het kader van het onderzoek dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) uitvoert naar een 
mogelijke overtreding van de Mededingingswet door Leadiant Biosciences Ltd., heeft u informatie 
met de ACM gedeeld waarover wij nog geen vertrouwelijkheidsclaim hebben ontvangen. 

Aangeven vertrouwelijkheden 
Wij zullen u via een beveiligde omgeving (Cryptshare) de stukken toezenden waarover wij nog geen 
vertrouwelijkheidsclaim hebben ontvangen. Graag verzoek ik u om die stukken te toetsen op 
vertrouwelijkheden en gemotiveerd aan te geven of, en, zo ja, welke gegevens in het licht van artikel 
10 van de Wet openbaarheid bestuur als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt. Graag horen wij 
uiterlijk 26 mei 2020 of bijgevoegde stukken vertrouwelijke gegevens bevatten. 

Mochten wij voor genoemde datum nog geen reactie van u hebben ontvangen, gaan wij er van uit dat 
bestanden vanuit uw kant geen vertrouwelijkheden bevatten en zullen wij de stukken ambtshalve 
toetsen op eventuele vertrouwelijkheid. Meer details (inclusief het wachtwoord voor de Cryptshare 
zending) vindt u in de brief in bijlage. 

Aangepaste werkwijze 
Gelet op de maatregelen rond het corona-virus wijzen wij u erop dat de brief in bijlage niet 
ondertekend is, en ook niet per post zal worden nagezonden. Deze digitale toezending geldt als 
formele weg van het versturen van post. Graag ontvangen wij dan ook uw bevestiging dat u deze e-
mail (met brief in bijlage) heeft ontvangen. 

Aarzel niet om ons te contacteren mocht u hierover nog vragen hebben. 

Met vriendelijke groet, 

WQ7.2- 
Medewerker Behandelen & Ontwikkelen 
Directie Zorg 

Muzenstraat 41 	T: +31 70 tam 
2511 WB Den Haag 	M: 

Postbus 16326 
2500 BH Den Haag 

	 I IN  

www.acm.n1  
www.consuwijzer.nl  

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

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien ti niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake. you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Vertrouwelijk 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
De heer li-072 'x1 P,~ 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 

Den Haag, 11 mei 2020 

Aantal bijlagen 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 	: ACM/UIT/529839 
Contactpersoon angta,W édigk~  	 
Onderwerp 	: ACM/18/033892 Vertrouwelijkheidsonde;:kiggl@acm.n1 

Geachte heer0 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) doet onderzoek naar een mogelijke overtreding van de 
Mededingingswet door Leadiant Biosciences Ltd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in 
dit kader informatie met de ACM gedeeld. U heeft nog niet van al deze informatie aangegeven of u 
hierover een vertrouwelijkheidsclaim wil indienen. 

Toets op vertrouwelijkheid 
Geef duidelijk aan welke gegevens volgens u vertrouwelijk zijn en waarom ze volgens u niet 
openbaar mogen worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat het vertrouwelijke bedrijfs- of 
fabricagegegevens zijn of omdat u meent dat uw belangen of die van derden door openbaarmaking 
ervan worden geschaad.' De ACM honoreert ongemotiveerde vertrouwelijkheidsclaims niet en ook 
geen ongespecificeerde claims, waarbij bijvoorbeeld een volledige brief of alle bijlagen bij een brief 
als vertrouwelijk worden aangemerkt. 

Let op: namen en functieaanduidingen van personen zijn niet vertrouwelijk. Dit is informatie die 
uitsluitend betrekking heeft op het beroepshalve functioneren van personen, waarbij de persoonlijke 
levenssfeer niet in het geding is.2  Uitsluitend als er sprake is van omstandigheden waardoor de 
persoonlijke levenssfeer van iemand nadrukkelijk wel in het geding is, of waardoor deze persoon 
onevenredig zou worden benadeeld, zal de ACM namen en functieaanduidingen als vertrouwelijk 
aanmerken. 

1  De claim moet zijn gebaseerd op artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. 
2  Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Markten goed laten werken voor mensen en bedrijven 	 ACM/UIT/529839 
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Autoriteit Consument & Markt 
	 Vertrouwelijk 

Zaaknr. ACM/18/033892 / Documentnr. ACM/UIT/529839 

Toegang via Cryptshare 
Via het beveiligde programma Cryptshare krijgt u toegang tot uw informatie. In een e-mail van ACM 
Cryptshare die u vandaag heeft ontvangen, staat de link naar de Cryptshare-omgeving. Het 
wachtwoord voor toegang is: vertrouwelijkheid2020. In deze omgeving vindt u: 
(1) uw informatie waarover wij nog geen of ontoereikende vertrouwelijkheidsclaims hebben 
ontvangen. Open het invulbestand voor een toelichting op documentniveau. De bestandsnamen 
corresponderen met de nummers in kolom A in het invulbestand; 
(2) een invulbestand waarin u eventuele vertrouwelijkheidsclaims kan invullen. 

Uw reactietermijn 
Stuur het ingevulde bestand uiterlijk op 26 mei 2020 aan de ACM. Vermeld bij het antwoord het 
zaaknummer ACM/18/033892. Het is niet nodig om de documenten zelf retour te zenden aan de 
ACM. Als de ACM uw reactie op 26 mei 2020 niet heeft ontvangen, gaat zij ervan uit dat alle 
bijgevoegde stukken zonder meer voor belanghebbenden toegankelijk gemaakt kunnen worden. 

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met 10 2:t1 
~.111, per e-mail: 1 	 @acm.nl. 

Hoogachtend, 

Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 

10.2.e 

2/2 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Hai, 

donderda • 10 se •tember 2020 14:29 

RE: Vragen Elsevier Weekblad 

Ik zit in jullie agenda's te kijken en dat is natuurlijk een drama. 	Vrijdag 25 september is nog het meest 
kansrijk, maar jullie hebben beiden grote stukken geblokt. Hoeveel ruimte is daar? 

Alternatief is donderdag 24 sept, als 	een po kan verplaatsen en Eagg niet de hele dag bij de demo 
planningstool aanwezig hoeft te zijn. Voor het interview zelf plan ik een uur in en ik wil nog ergens een half uur 
voorbereiding zien te vinden. 

Groeten, 
10.2.e 

van:  10.2.e 	 :I) 
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 07:56 
Aan:  10.2.e 	 411.111111111 
Onderwerp: RE: Vragen Elsevier Weekblad 

Dag 
Ik wil hier graag aan meewerken. Fijn als het pas eind september is, geeft ons even tijd voor voorbereiding. 
Groet, 

Vast ter info, er is al enige lopende jurisprudentie 
Medio oktober de eerste hoorzitting in een bezwaar waar de kamerbrief Magistraal is gebruikt als input voor 
een boete (op basis van kamerbrief komt IGJ tot oordeel dat er bi 17: 	e, geen sprake is van magistrale 
bereiding, dit nav een HHV) (een zittignsdatum voor de CDCA casus van de beroepszaak is nog steeds niet 
vastgesteld, dit ook nav HHV, bij AMC). 
Even goed om in vooroverleg te bespreken of ze lopende jurisprudentie kunnen benoemen. 

Verzonden met B lackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: 
Datum: maanda 07 se 2020 4:43 PM 
Aan: 	 Oigi.nl>,  
Onderwerp: FW: Vragen Elsevier Weekblad 

@igj.n1> 

(digj.nl> 

ik heb jou hier nog niet over gesproken, 	al wel. 

heeft al aangegeven wel mee te willen werken, aan jou hierbij de vraag. Het zou een mooi compleet beeld 
geven als jullie hier samen voor aan de lat staan, maar ik kan me ook voorstellen dat er heel wat andere 
prioriteiten zijn. Ik hoor graag hoe je erin staat. 

Praktische informatie helpt mogelijk bij die afweging: niet eerder dan 21 september (journalist is op vakantie), via 
een online verbinding waar ik ook bij ben en ik zal een groot deel van de voorbereiding doen, als heb ik daarbij 
wel jullie input nodig natuurlijk. De vragen staan hieronder al in de mail die ze stuurde. Ik heb in het 
telefoongesprek zojuist al aangegeven dat we qua casuïstiek niet meer kunnen vertellen dan dat er reeds 
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openbaar is en we dergelijke vragen liever per mail afhandelen, omdat er vaak nog meer mensen bij betrokken 
zijn. De indruk die ik krijg is dat ze oprecht goed wil begrijpen hoe het systeem werkt en alle belangen goed 
scherp wil krijgen. En dat zijn nou net dingen waarvan ik denk: daar moeten we aan bijdragen, want je kunt 
media moeilijk verwijten dat ze er niets van snappen als we niet de ruimte nemen het uit te leggen. 

Ik hoor graag van je! 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: maandag 7 september 2020 16:31 
Aan: 	 na igj.nl> 
CC: 	 @igj.nl>;  
Onderwerp: RE: Vragen Elsevier Weekblad 

Hallo, 

@igj.nl>  

Ik heb Elsevier gesproken, in principe op achtergrondbasis, maar ze hebben er geen bezwaar tegen dat als ze 
tóch quotes willen daar een andere naam bij komt. (En die quotes komen uiteraard nog eerst bij ons langs.) 

Top, dan pak ik het verder met LU 
	

1,4411  op en kom ik later nog bij je terug met de inhoudelijke 
voorbereiding. 

Groeten, 
'n~ 

Van: 
Verzonden: maandag 7 september 2020 14:12 
Aan: 
CC: 	 @igi.n1>; 
Onderwerp: RE: Vragen Elsevier Weekblad 

p igi.nl> 
2igj.nl> 

Ha 

De deskundigheid zit zonder meer bij 	 . Dus als 	inderdaad achtergrond is kan het wat 
mij betreft prima bij hen. Als 	toch gequote wordt denk ik inderdaad dat het netjes is als ik het doe. Dus 
dat zou je even na moeten gaan bij Elsevier. 

Verder geen bezwaar om mee te werken. 

En verder zou ik graag de vragen op voorhand zien, of 

Groet, 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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het nou doen of dat ik het doe. 
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07 se . 2020 2:02 PM 
Van: 
Datum: maanda 
Aan: 
Ko i ie: 

aigj.nl> 

(Migj.nl>, 	 (Migj.nl>, 
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Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk 

@igj.nl> 
Onderwerp: FW: Vragen Elsevier Weekblad 

Hallo 

We zijn benaderd door Elsevier met een interviewverzoek over magistrale bereidingen. Ik ben wil adviseren mee te 
werken. In aanvulling wat ik hieronder al aan P;I,M. heb gemaild nog wel wat aandachtspunten. k5, 

Ik sprak CBG vrijdag over dit verzoek, waarop de woordvoerder liet weten dat donderdag 	 al is 
geïnterviewd over dit onderwerp... Het zou alleen op achtergrondbasis zijn geweest, maar dat er toch nog om 
quotes gevraagd gaat worden is zeker niet uitgesloten. 

Dat maakt onze positie ingewikkeld. Ik weet niet exact wat er is gezegd tijdens dat gesprek, dat wist de 
woordvoerder ook niet zo te reproduceren. Casuïstiek 0( ,' en CDCA kwamen voorbij. CBG zit op lijn dat 
geregistreerd altijd de voorkeur heeft, maar ik weet niet in hoeverre ze daarnaast ook dingen over magistraal 
hebben gezegd. 

Dus ik zou toch 
willen adviseren het te doen. Ik heb het hier met 	over gehad en eigenlijk zou hij, eventueel samen metaal, 
kunnen doen, maar nu aan de andere kant 	 al naar voren is geschoven, moeten we wellicht eerder jou 
naar voren schuiven. 

Daarnaast zullen we bij Elsevier af moeten kaderen dat we niet over geld gaan, en daar dus ook niets over zullen 
zeggen. En dat we qua casuïstiek niet meer kunnen zeggen dan dat al openbaar is gemaakt, en dat we niet op 
nieuwe casuïstiek in kunnen gaan. 

Ik hoor graag hoe jij dit ziet. 

Groeten, 
Z.2.07 

Van: 
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 12:08 
Aan: 	 @igi.nl> 
Onderwerp: FW: Vragen Elsevier Weekblad 
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Halionwem 

Hieronder een interviewverzoek, dat ik toch maar even bij jou neerleg, in afwachting van je terugkomst. Ik denk 
dat we hier aan mee moeten werken. Uiteraard met de duidelijke kanttekening dat we over kosten niets kunnen 
zeggen. Maar gezien de vragen die ze alvast aan ons formuleert lijkt ze dat te begrijpen. En het zijn vragen die 
we prima kunnen beantwoorden en waarvan we onze boodschap volgens mij best uit willen dragen. 

Ze suggereert 	maar ik kan me ook goed voorstellen dat je dit zelf doet. 

Ben benieuwd hoe jij dit ziet. 

Groeten,  
MO:kj 

Van: Marieke ten Katen at&  
Verzonden: dinsdag 25 augustus 2020 13:16 
Aan: 
Onderwerp: Vragen Elsevier Weekblad 

Beste 

ewmagazine.nl>  

Ik probeerde net al te bellen, maar begreep uit je voicemail dat vandaag en morgen je vrije dagen zijn. Vandaar even 
een mail, het heeft geen haast. 

Voor Elsevier Weekblad ben ik bezig met een verhaal over apotheekbereidingen en dan vooral over de rol van 
dergelijke bereidingen in de discussie over de prijzen van dure geneesmiddelen. Graag zou ik hierover in gesprek 
gaan met iemand van de IGJ om een antwoord te krijgen op vragen als: op welke momenten biedt de wet- en 
regelgeving ruimte voor magistrale bereidingen en doorleveringen? In hoeverre zijn dergelijke bereidingen 
toegestaan en wenselijk als er een geregistreerd geneesmiddel op de markt is met exact dezelfde samenstelling? En 
hoe is de kwaliteit/veiligheid/werkzaamheid van apotheekbereidingen net zo te bewaken als bij geregistreerde 
geneesmiddelen? Wat is de rol van de IGJ in het bewaken van het op het juiste moment inzetten van 
apotheekbereidingen en het waarborgen van de kwaliteit van de bereide producten? 

Voor het verhaal spreek ik met veel verschillende mensen (zoals advocaten, bereidende apothekers, KNMP, CBG enz 
enz) en een van mijn gesprekspartners vertelde dat 	 1.77‘,-- 	binnen de IGJ veel over dit onderwerp weet. 
Klopt dat en is het mogelijk om met hem hierover te praten? 

Ik hoor het graag. Alvast dank! 
Let op: nieuw  e-nnailadresiaMM@ewnnagazine.n1 

Met vriendelijke groet, 

Marieke ten Katen 
Redacteur gezondheid 

Email: 	 @elsevierweekblad.n1  
Adres redactie: Spaklerweg 53, 1114 AE Amsterdam 
Postadres: Postbus 11, 1110 AA Diemen, The Netherlands 
Telefoon: 06 
Ga voor het laatste nieuws naar www.elsevierweekblad.nl  
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...dat kwaliteitstoezicht grotendeels door apothekers zelf. Slechts periodiek en steekproefsgewijs krijgen zij bezoek van de 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

woensda• 14 oktober 2020 08:54 

FW: IGJ in de media 
poweredBylmage.png 

Bereidingen vandaag in Elsevier, zie onder. 

Verzonden met B lackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: Nexis Newsdesk 
Verzonden: 14 okt. 2020 08:28 
Aan: 
Onderwerp: IGJ in de media 

Weergeven in browser 
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Volledige artikelen voor IGJ in de kranten en opiniebladen 

• Apotheker in de schijnwerpers 

Elsevier (Marieke ten Katen) 1 14 Oct 2020 08:12 

Rubriek:  p.70 
Lengte:  1889 woorden 

De overheid ziet grote rol voor apothekers die dure medicijnen namaken. Dat beleid heeft niet alleen positieve gevolgen. 

Op 22 maart 2016 stuurt minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) een brief naar de Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving (RVS). Ze vraagt dit belangrijke adviesorgaan van de overheid te onderzoeken hoe de ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen efficiënter kan en welke alternatieve ontwikkelmodellen er zijn. Ruim anderhalf jaar later ligt er een rapport met 
de titel Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen. Beter, sneller, goedkOper. Een van de conclusies luidt: regel beleid dat 
apotheekbereidingen stimuleert, want apothekers kunnen bepaalde geneesmiddelen goedkoper maken dan de farmaceutische 
industrie. 

Die boodschap vindt al snel gehoor.. Kort daarop wil een meerderheid in de Tweede Kamer dat Schippers' opvolger Bruno 
Bruins (VVD) onderzoekt wat ervoor nodig is om apothekers te stimuleren om dure geneesmiddelen zelf te maken. Ook Bruins 
zelf is enthousiast. Wat hem betreft zijn apotheekbereidingen een belangrijk wapen in de strijd tegen de hoge prijzen en het 
gebrek aan transparantie in de farmaceutische industrie. Als jullie de prijzen niet willen verlagen, dan maken wij die pillen hier 
zelf wel na, zo luidt de boodschap. Maar kunnen apothekers inderdaad zomaar alle medicijnen namaken? Wat kan, wat mag 
en wat zijn de consequenties? 

Het aantal apotheken dat zelf medicijnen bereidt, daalt al langere tijd. De tijd van de apotheker als pillendraaier is grotendeels 
voorbij. Medicijnen worden in de regel op grote schaal industrieel bereid, er is een handelsvergunning nodig om ze op de markt 
te mogen brengen en ze moeten aan allerlei strenge kwaliteitseisen voldoen. 

Een klein aantal medicijnen wordt nog wel door apothekers bereid. Daarbij gaat het vooral om medicijnen die niet in die vorm 
op de markt zijn. Een drankje voor een kind dat een tablet moeilijk doorgeslikt krijgt bijvoorbeeld. Of een pil zonder die ene 
hulpstof waarvoor een patiënt zo allergisch is. Maar bereiding met als doel de farmaceutische industrie te slim af te zijn - zoals 
de RVS betoogt - dat is een nieuw fenomeen. 

Na het RVS-rapport gaat de overheid voortvarend aan de slag met aanpassingen in haar beleid. Zo neemt het ministerie van 
Volksgezondheid in 2018 samen met het ministerie van Economische Zaken in de Rijksoctrooiwet een zogenoemde 
apothekersvrijstelling op. Deze regelt dat apothekers in uitzonderingsgevallen geoctrooieerde medicijnen zelf mogen maken, 
of bestanddelen van deze medicijnen voor een bereiding mogen gebruiken. Ook worden, mede op initiatief van het ministerie 
van Volksgezondheid, de vergoedingsregels aangepast. Voorheen kwam een apotheekbereiding niet voor vergoeding in 
aanmerking als er een vergelijkbaar geregistreerd medicijn beschikbaar was, maar in 2019 wordt deze beperking geschrapt. 

De beoogde hoofdrol in dit dossier bevalt een deel van de apothekers ook wel. De beroepsgroep worstelt al langer wat met 
zijn imago. Veel werk gebeurt achter de schermen en voor patiënten is niet altijd duidelijk wat een apotheker doet. Het bereiden 
van medicijnen is bij uitstek iets waarmee apothekers hun toegevoegde waarde kunnen laten zien. De aandacht van de 
overheid voor die unieke vaardigheid geeft misschien wel de broodnodige boost voor het imago. En voor sommigen is bereiden 
ook simpelweg een verdienmodel. 

Apothekers van het Amsterdam UMC (Universitair Medische Centra) en het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis haalden 
afgelopen jaren al het landelijke nieuws doordat zij hadden aangekondigd dure medicijnen te gaan namaken. 

Toch zijn erook binnen de beroepsgroep twijfels over het politieke podium dat zij met de bereidingen krijgen. Eigenlijk kunnen 
apothekers maar een beperkt aantal medicijnen bereiden. Een deel is te complex om te maken en bovendien is bereiden een 
arbeidsintensief proces, dus kunnen apothekers niet zomaar tientallen middelen tegelijk maken. 

Dat het bereiden wordt genoemd als middel om octrooien te schenden, zit ook niet alle apothekers even lekker. 
Apotheekbereidingen zijn altijd bedoeld geweest om producten te maken die iets toevoegen aan de medicijnen die al op de 
markt zijn, en ze niet vervangen. Met het opportunisme van de overheid wordt niet alleen de suggestie gewekt dat 
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handelsvergunningen en octrooien niets waard zijn, maar ook dat apotheekbereidingen dezelfde intensieve kwaliteitscontroles 
kennen als medicijnen die industrieel worden gemaakt. 

En dat is niet zo. Fabrikanten die op industrieel niveau medicijnen bereiden, krijgen te maken met uitgebreide, onafhankelijke 
en externe controles om te beoordelen of hun medicijnen doen wat ze beloven en veilig zijn. Bij apotheekbereidingen op 
kleinere schaal gebeurt dat kwaliteitstoezicht grotendeels door apothekers zelf. Slechts periodiek en steekproefsgewijs krijgen 
zij bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). En dan wordt vooral gekeken of de apotheker de juiste 
procedures volgt. 

Bovendien gebeurt deze controle achteraf, als patiënten het middel al gebruiken. En dan kan het weleens te laat zijn. Zoals bij 
het Amsterdam UMC, dat besloot het middel CDCA na te maken. Dat is een oud medicijn waarop geen patent meer rust, maar 
dat recent wel voor een nieuwe indicatie - de stofwisselingsziekte CTX - is geregistreerd. Fabrikant Leadiant gooide de prijs 
na de registratie flink omhoog waardoor het medicijn niet meer zou worden vergoed. 

Het Amsterdam UMC besloot daarop om het zelf te gaan maken. De IGJ - die na een melding onderzoek deed - trof 
onzuiverheden aan in de grondstof die daarbij was gebruikt. Uiteindelijk moest het ziekenhuis overgaan tot een zogenoemde 
recall, waarbij hét medicijn werd teruggehaald bij de patiënten die het inmiddels al hadden gekregen. 

Ook juridisch zijner haken en ogen. Bereidende apothekers begeven zich - ondanks alle inspanningen van de overheid -
namelijk in een juridisch mijnenveld. Want er bestaat op het gebied van apotheekbereidingen niet alleen Nederlandse, maar 
ook Europese wet- en regelgeving. Zo is de apothekersvrijstelling in de Rijksoctrooiwet eigenlijk een Europese bepaling die al 
veel langer bestaat, maar die in Nederland - in tegenstelling tot andere landen - niet eerder in de wet was vastgelegd. De 
vrijstelling is bedoeld om te voorkomen dat apothekers onterecht kapot zouden worden geprocedeerd door kapitaalkrachtige 
farmaceutische bedrijven als zij bijvoorbeeld van een geoctrooieerde pil een drankje willen maken. De vrijstelling is 
uitdrukkelijk niet bedoeld - zo is op Europees niveau afgesproken - voor het structureel namaken van medicijnen. 

Daarnaast geldt, ook zonder octrooien in het spel, dat apothekers volgens Europese richtlijnen alleen mogen bereiden op kleine 
schaal. Dat begrip is nooit gespecificeerd tot een aantal (zie 'Bereiden op kleine schaal, maar wat is dat?' op página 74), maar 
duidelijk is dat er voor het structureel maken van medicijnen een handelsvergunning nodig is, inclusief daarbij horende externe 
en onafhankelijke kwaliteitscontroles. 

De conclusie in 2017 van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving dat apothekers zomaar medicijnen kunnen namaken, 
is volgens diverse experts dan ook veel te kort door de bocht. Eigenlijk is het wachten tot een farmaceutisch bedrijf een 
rechtszaak aanspant tegen een Nederlandse apotheker die een medicijn namaakt, zeggen zij. Dat het in de praktijk spannend 
kan worden, weet ook het ministerie. 'At the end is the proof of the pudding in the eating' staat in steenkolenengels in 
een verslag van een gesprek tussen ministerie en IGJ. 'De rechter heeft het laatste woord.' 

Duidelijk is wel dat de apotheker er in zo'n eventuele rechtszaak alleen voorstaat. Want het ministerie mag dan nog zo 
enthousiast zijn over de bereidingen, het zal geen juridische steun verlenen aan apothekers, liet toenmalig minister Bruins 
vorig jaar na Kamervragen weten. De apotheker lijkt dus vooral een speelbal in het verharde politieke en maatschappelijke 
debat over de farmaceutische industrie. 

Intussen is erook een andere beweging gaande. Door de politieke lading die apotheekbereidingen hebben gekregen, is bij 
farmaceutische bedrijven de indruk ontstaan dat Nederland het niet zo nauw neemt met octrooien. Wat is dat voor gedoe over 
compounding - het Engelse woord voor apotheekbereidingen - willen de internationale hoofdkantoren van de Nederlandse 
vestigingen weten. Heeft het nog wel zin om te investeren in onderzoeksfaciliteiten in een land dat zo omspringt met octrooien? 
En moeten we nog wel tijd en geld steken in de registratie van medicijnen in Nederland als 'namaak op de loer ligt? 

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, de brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven, noemde het zelfs al de 'bom' 
onder het innovatiemodel voor nieuwe geneesmiddelen. Want welk bedrijf gaat meer dan tien jaar investeren in onderzoek 
naar een medicijn als apothekers daarmee vervolgens aan de haal gaan? 

Bovendien strookt dit beleid niet echt met de overheidsambitie om van Nederland een biotechland te maken. De grootste 
organisatie van biotech-bedrijven ter wereld, de Biotechnology Innovation Organization, maakt zich al langere tijd zorgen. 
Tijdens een bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hoorden zij een duidelijke 'anti-IP message coming 
from the Netherlands', zo schrijven ze in een mail aan HollandBlO, de Nederlandse brancheVereniging voor biotechbedrijven. 
Snapt de overheid wel hoe belangrijk IP - de Engelse afkorting voor intellectueel eigendom - is voor biotechbedrijven en wat 
deze ontwikkelingen doen met het vestigingsklimaat, vraagt de organisatie zich af. 

De vraag is dan ook hoe hoog de prijs is die Nederland uiteindelijk betaalt voor de apotheekbereidingen. 

Bereiden op kleine schaal. Maar wat is dat? 

Veel geneesmiddelen hebben een handelsvergunning. Uitzondering zijn onder meer enkele medicijnen die apothekers zelf 
maken, de zogenoemde apotheekbereidingen. Soms is het nodig een medicijn voor een patiënt op maat te maken, omdat het 
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niet in die toedieningsvorm of dosering op de markt is. Omdat deze bereidingen een uitzondering vormen op het reguliere 
medicijntoezicht mogen ze alleen in uitzonderingsgevallen en op beperkte schaal worden gemaakt. Dat laatste is in Europese 
regelgeving in het Engels omschreven als retail scale. Die definitie is nooit vertaald naar een exact getal of een bandbreedte. 
Toenmalig minister van Volksgezondheid Bruno Bruins (VVD) deed in 2019 een poging dit te verduidelijken.Na overleg met 
onder meer de brancheverenigingen voor apothekers kwam hij tot een omschrijving van minder dan 50 patiënten per maand 
bij langdurig gebruik of minder dan 150 patiënten per maand bij kortdurend gebruik. De cijfers riepen nogal wat vragen op, 
onder meer bij farmaceutische bedrijven. Want stel dat een apotheker besluit een medicijn na te maken dat voor een dusdanig 
zeldzame ziekte is dat het om minder dan 50 patiënten gaat in Nederland? Kun je dan - los van de vraag of dat namaken niet 
in strijd is met de octrooiwetgeving - nog wel spreken van een kleine schaal? Ook apothekers die al jaren op grotere schaal 
bereiden - en net als de farmaceutische industrie aan strenge eisen moeten voldoen - zijn niet blij. De kleine aantallen zitten 
hen ineens in de weg bij bereidingen die zij al jaren zonder problemen uitvoerden. En dat terwijl ze eerder miljoenen euro's 
investeerden, om aan alle andere regels te voldoen. Ook is onduidelijk of de aantallen standhouden voor bijvoorbeeld het 
Europese Hof. 
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donderda 19 november 2020 14:24 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

RE: Vraag / verzoek [CDCA grondstof] 
RE: 2011 1677, Vraag / verzoek over CDCA 
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Zie bijgevoegd mail met mijn eerdere reactie. 

Graal 

Van: 
Verzonden: Wednesday, November 18, 2020 9:50 AM 

@igj.nl>  

Aan: i r")   
CC: 
Onderwerp: FW: Vraag / verzoek [CDCA grondstof] 

Dag 
Zou jij deze vraag in behandeling willen nemen? 
Heb je mogelijk ook al iets vernomen van het AMC? 

Groet 
10.2.e 

van:10.2.e 

Verzonden: woensdag 18 november 2020 09:43 
Aan:10.2.e 
ce 10.2.e 	 2ighnl>  
Onderwerp: RE: Vraag / verzoek [CDCA grondstof] 

Hallo 10.2.e 

De heer10.2.e 'I heb ik inderdaad ook enkele weken geleden aan de telefoon gehad. Hij had mijn nummer via de 
firma buiten reikwijdte verzoek L  ,). Ik ben niet betrokken geweest bij de CDCA casus toen die enige tijd geleden 
speelde. Daarom heb ik hem voor de zuiverheid geadviseerd om zijn vraag te stellen via het Meldpunt zodat die 
bij de juiste persoon terecht zou komen. Wie dat is weet ik ook niet maar jullie waarschijnlijk wel. 

Groet 

Van: 	 @igj.nl>  
Verzonden: woensdag 18 november 2020 07:19 
Aan: 	 @ igj. n I>; gatïë 
Onderwerp: FW: Vraag / verzoek 

tbr 	@igj.nl>  

Beste MEM 

Zie onderstaande e-mail. Ik heb een paar weken geleden n.a.v. aanvragen API-registraties van t',44s'akl,g&.,+ en 
Euro-Chemicals The Netherlands 2 inspecties op locatie uitgevoerd. De heer 	e 	sprak over CDCA tijdens de 
lunch. Ik heb het aangehoord. Ik stuur jullie de ontvangen informatie door. I ga ier uiteraard niet over, pakken 
jullie dit verder op? 

Groet, 
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Van: 	 @euro-chemicals.com> 
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 16:35 
Aan: 
CC: 	 @euro-chemicals.com>; 
chemicals.com> 
Onderwerp: FW: Vraag / verzoek 

Geachte heer4,02 	/ Beste 	e. 

Gisteren hebben we telefonisch gesproken over het volgende; 

@euro- 

11111111~~1111111111111111111111~11! 
. Bijgevoegd treft u een van de analyses 

daarvan aan. 

Ik heb gesproken binnen uw organisatie met mevr. 	 en Dhrallill Beiden verzochten mij mijn aanvraag in 
te dienen bij het meldpunt. Dit heb ik gedaan maar daarna is het radio stilte. 

Gezien het belang van mijn verzoek zou ik het enorm op prijs stellen dat u mij met de juiste persoon/team/afdeling 
In contact brengt en die dan ook over de juiste autoriteit in deze beschikt. 

Ik dank u voor de door u genomen moeite en hoor graag van u. 

Met vriendeli'ke groet, Best regards, Mit freundlichem grufl, 

Benelux 	 Germany 
Euro-Chemicals B.V. 	 Euro-Chemicals GmbH 
Postbus 74 	 Hollandstrage 7 
7570 AB Oldenzaal (NL) 	 48527 Nordhorn (DLD) 
T: +31 (0)541 744 030 	 T: +49 (0)5921 853 740 
F:.+31 (0)541 744 035 	 F: +49 (0)5921 853 7425  

infoaeuro-chemicals.com  
www.euro-chemicals.com   

Create advantage 

GDP:API certified 
	

ISO:9001 certified 	 LNA-audited 

2 
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DISCLAIMER: This communication is for use by the intended recipient and contains information that may be Privileged, confidential or 
copyrighted under applicable law. lf you are not the intended recipient, you are hereby formally notified that any use, copying or distribution 
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From: 
Sent: dinsdag 10 november 2020 14:49 
To: nneldpuntPigi.n1  
Subject: Vraag / verzoek 

Geachte medewerker IGJ, 

Langs deze weg kom ik graag in contact met de verantwoordelijke persoon binnen het IGJ die gaat over het dossier 
CDCA. 

Voorheen zijn wij leverancier geweest van de CDCA die aan de bereidende apotheker geleverd is in Nederland. 

P 
	

01' *-V 

Dit gebeurd uitsluitend na akkoord van de lokale autoriteit die volledige inzage krijgt in ons proces. 

Recentelijk hebben we weer vragen vanuit de Nederlandse markt gekregen. 

Nu wil ik graag in kontakt komen met de verantwoordelijk binnen uw organisatie om te overleggen hoe we 
dit het beste aan kunnen pakken. Dit om toekomstige onduidelijkheden te voorkomen. 

Graag hoor ik van u. 

Met vriendeirke groet, Best regards, Mit freundlichem grufl, 

Benelux 	 Germany 
Euro-Chemicals B.V. 	 Euro-Chemicals GmbH 
Postbus 74 	 Hollandstra8e 7 
7570 AB Oldenzaal (NL) 	 48527 Nordhorn (DLD) 
T: +31 (0)541 744 030 	 T: +49 (0)5921 853 740 
F: +31 (0)541 744'035 	 F: +49 (0)5921 853 7425  

infoaeuro-chemicals.com  
www.euro-chemicals.com   

Create advantage 

GDP:API certified 
	

ISO:9001 certified 
	

LNA-audited 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: 2011 1677, Vraag / verzoek over CDCA 

19 november 2020 09:23 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 403 

Geachte heer Or2-rè711 

Ik ben momenteel aan het inspecteren en niet telefonisch bereikbaar. Over onderstaande kunt u mogelijk 
telefonisch contact opnemen met het meldpunt 

Met vriendelijke groet, 

Inspecteur 

Afdeling Farmaceutische Producten 
Team Beschikbaarheid en Goed Gebruik 

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

T 088 - 12 05 000 
M 06 - W21 

(aloi.n1  
htt s• www.i• ".nl 
Twitter: @IG3n1  

Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk. 

Van: 
Verzonden: woensdag 18 november 2020 20:27 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: 2011 1677, Vraag / verzoek over CDCA 

Geachte heer ple  / Beste>, 

Ik heb reactie ontvangen op mijn verzoek. Ik sluit deze bij. 

Met verbazing heb ik deze gelezen en tot mij genomen. 

Kan ik u morgen hierover bellen? 

Met vriendeli'ke roet Best regards, Mit freundlichem grufl, 
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Benelux 
Euro-Chemicals B.V. 
Postbus 74 
7570 AB Oldenzaal (NL) 
T: +31 (0)541 744 030 
F: +31 (0)541 744 035  

Germany 	 infoaeuro-chemicals.com  
Euro-Chemicals GmbH 	www.euro-chemicals.com   
Hollandstrage 7 
48527 Nordhom (DLD) 
T: +49 (0)5921 853 740 
F: +49 (0)5921 853 7425 	Create advantage 

GDP:API certified 
	

ISO:9001 certified 
	

LNA-audited 

DISCLAIMER: This communication is for use by the intended recipient and contains information that may be Privileged, confidential or 
copyrighted under applicable law. If you are not the intended recipient, you are hereby formally notified that any use, copying or distribution 
of this e-mail, in whole or in part, is strictly prohibited. Please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail from your system. 
Unless explicitly and conspicuously designated as "E-Contract Intended", this e-mail does not constitute a contract offer. a contract 
amendment, or an acceptance of a contract offer. This e-mail does not constitute a consent to the use of sender's contact information for 
direct marketing purposes or for transfers of data to third partjes. 

From: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische producten 
Sent: woensdag 18 november 2020 15:57 
To:12011111111M@euro-chemicals.com>  
Subject: FW: 2011 1677, Vraag / verzoek over CDCA 

Geachte heer 

In antwoord op uw verzoek kan ik u het volgende mededelen. Als grondstofleverancier ligt bij uw bedrijf de 
verantwoordelijkheid om te voldoen aan GDP API richtlijnen. 
Indien u de grondstof levert aan een apotheek voor een magistrale/ officinale bereiding, ligt de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de grondstof bij de apotheek. Indien u levert aan een fabrikant, ligt 
deze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de fabrikant van het eindprodukt. 
Daarom verwijst de IGJ u naar uw klanten om de eventuele vragen te beantwoorden. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Off:2 	eá3Wer ,, 
Inseteur 

Farmaceutische Producten 1 Team Projecten en Meldingen 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518, 6401 DA Heerlen 

T 088 120 5000 
M 06-3 

©icU.n1 
haes:/www.i •.n1 
Twitter ©IGJnI  1 Linkedln IGJ 

Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk. 
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@igj.nl> 
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Van: 
Verzonden: 
	

donderda 19 november 2020 14:33 
Aan: 
Onderwerp: 
	

FW: 2011 1677, Vraag / verzoek over CDCA 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 
Verzoilji!"....vember 13, 2020 2:37 PM 
Aan: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische producten LP 2, 

@igj.nl> 
CC: 	 @igj.nl> 
Onderwerp: RE: 2011 1677, Vraag / verzoek over CDCA 

Beste 	 , 
Dit is een vaag verzoe van euro-chemicals. Zij zijn grondstofleverancier, indien zij grondstof leveren aan een 
apotheek voor een magistrale/ officinale bereiding dan ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de 
grondstof bij de apotheek. Indien ze leveren aan een fabrikant dan ligt deze verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit bij de fabrikant van het eindprodukt. Eurochemicals is een API groothandel en geen fabrikant dus ligt bij 
hun alleen verantwoordelijkheid om te voldoen aan GDP API. 
Voorstel is dan ook om terug te koppelen dat ze voor een antwoord op de vragen die ze hebben bij hun klanten 
moeten zijn en niet bij IGJ. 
Mee eens? 

CC 10.2.e sinds hij onze GDP API goeroe is. 

G  10.2.e 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische producten 0,0;9._ 
Verzonden: Thursday, November 12, 2020 12:44 PM—.  
Aan: 	 @igj.nl> 
Onderwerp: FW: 2011 1677, Vraag / verzoek over CDCA 

Hoi 

Jij had deze casus in behandeling toch? 
Zie onderstaand verzoek. 
Zou je het willen oppakken? 
Dank! 

Gr. [wei 
	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: meldpunt@igj.nl  <meldpunt@igj.nl> 
Verzonden: woensdag 11 november 2020 15:41 
Aan: _Dienstpostbus IGJ Farmaceutische producten 10.2.e 
Onderwerp: 2011 1677, Vraag / verzoek over CDCA 

Beste collega, 

1@igj.nl> 

fi 	@igj.nl> 

Zie onderstaande vraag van Euro-Chemicals over CDCA. Graag advies wat wij kunnen antwoorden. 
Alvast bedankt. 

Groet 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Meldpunt IGJ 
Postbus 2680 1 3500 BR 1 Utrecht 

T 088 1205000 
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10-11-2020 14:49 Mailimport,: SendergpMapeuro-chemicals.com  
Date sent: Nov 10, 2020 2:48 PM 
To: "meldpunt@igj.nl" <meldpunt@igj.nl> 
Subject: Vraag / verzoek 



10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 405 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Euro-Chemicals The Netherlands B.V. 
T.a.v. de directie 
Jan Tinbergstraat 394 
7559 ST HENGELO 

Inlichtingen bij 
[1:012111 
grnpgdp@igj.n1 

Farmaceutische Producten 

Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 120 5000 
F 088 120 5001 
www. icd. n I  

Datum 	9 december 2020 
Onderwerp 	GDP-API inspectie 

Geachte heer il:0;?;9U 

In de aanbiedingsbrief bij het conceptrapport vroeg ik u uiterlijk 26 november 
2020 om een reactie als u in paragraaf 1 t/m 14 van het rapport feitelijke 
onjuistheden aantrof. 
Daarnaast was er vanwege het resultaat van de inspectie geen sprake van het 
opvragen van een plan van aanpak. 

Feitelijke onjuistheden 
De Inspectie heeft van u voor de afgesproken datum een reactie ontvangen 
waarin u aangeeft geen feitelijke onjuistheden te hebben aangetroffen. 
Het conceptrapport stelt de Inspectie definitief vast. 

Eindrapport 
Omdat er geen wijzigingen als gevolg van feitelijke onjuistheden waren en 
paragraaf 16 in het rapport geen nadere invulling behoeft, vindt u bijgevoegd het 
eindrapport. 

Volgende inspectie 
Tijdens een volgend inspectiebezoek zal de effectiviteit van het kwaliteitssysteem 
beoordeeld worden en zal tevens gekeken worden of de tekortkomingen 
voldoende zijn gecorrigeerd en geïmplementeerd. Het GDP certificaat wordt pas 
verstrekt wanneer er daadwerkelijk GDP activiteiten zijn uitgevoerd die na 
inspectie voldoen aan GDP. 

Met deze brief sluit ik het inspectiebezoek van 21 oktober 2020 af. 

Hoogachtend, 

Ons kenmerk 
V2024973 
2020-256077119M 

De heer gi;;Z
Inspecteur 

F063/02 

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

Eindrapport van het GDP-API 
inspectiebezoek aan Euro-Chemicals The Netherlands 
B.V. te Hengelo, op 21 oktober 2020 

Utrecht, 2020 
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1. Geïnspecteerde locatie (s): 	 Euro-Chemicals The Netherlands B.V. 

2. Activiteiten: 

3. Datum van inspectie: 

Jan Tinbergenstraat 394 

7559 ST Hengelo 

Invoer 

Distributie 

21 oktober 2020 

4. Inspecteur (s): 

Expert (s): 	 Naam van expert/assessor: Niet van toepassing 

5. 

Nummer vergunning (en) 
Farmatec aanvraagnummer 
Nieuwe API Registratie 
Farmatec aanvraagnummer 
Wijziging bestaande vergunning 
API registratie 

Meldingnummer 

6. Datum vorige inspectie 

Naam van inspecteur(s) 

7. Introductie 

r 
r 
r 
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8. Doel en reden van de inspectie 



Nr. 	Onderwerp/activiteit 
1 	Kwaliteitssysteem 
11.1 

Personeel 
(personeelsleden en opleiding) 

Documentatie 
(algemeen, procedures en registers) 

r 
	Bedrijfsruimte en uitrusting 

Activiteiten 
(bestellingen, ontvangst, opslag; levering aan afnemers, overdracht van 
informatie, transport en vervoer) 

6 
	

Retourzending, klachten en terugroeping 
11.6 

2 
11.2 

3 
11.3 

PT 
5 
11.5 

Zelfinspecties 7 
11.7 

4 
11.4 

De heer 

De heer 

Mevrouw 

Doc. 406 
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9. Geïnspecteerde activiteiten: 

De onderdelen die zijn voorzien van een "V" zijn onderwerp geweest van inspectie. 

Niet geïnspecteerde activiteiten. 
De onderdelen die niet zijn aangevinkt, zijn geen onderwerp geweest van inspectie. 

10. Bij inspectie aanwezige medewerkers 

Quality Assurance Manager / Aangewezen Persoon (AP) 
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11. Observaties, bevindingen en tekortkomingen (cursief) van de inspecteur(s) 
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10.1.c en 10.2.g 
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12. Overige zaken: 

12.1 Andere specifieke zaken 

Niet van toepassing. 

12.2 Wettelijke bepalingen (bevindingen) 

Niet van toepassing. 

12.3 Vragen naar aanleiding van de beoordeling van een aanvraag voor een groothandelsvergunning 

Niet van toepassing. 

12.4 Monstername door inspecteur 

Niet van toepassing. 

13. Verspreiding van het rapport: 

12 Openbaarmaking: www.igj.nl  

❑ aCBG, afdeling Bureau Diergeneesnniddelen 

El IGJ intern 

[S] Bedrijf (geïnspecteerde) 

❑ European Medicines Agency 

❑ Anders: 
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14. Lijst van bijlage(n): 

Definitie van Significante GDP Tekortkomingen. 
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16. Commentaar van de inspecteur(s) op de reactie van bedrijf op de tekortkomingen: 

Niet van toepassing. 

Aanbevelingen van de inspecteur(s) voor verdere acties: 

Niet van toepassing. 

17. Conclusie: 

Op grond van bovenstaand is geconcludeerd dat Euro-Chemicals The Netherlands B.V., locatie Jan 
Tinbergenstraat 394 te Hengelo wat betreft de geïnspecteerde activiteiten: 

voldoet aan de voorwaarden (voortvloeiend uit wet- en regelgeving) om de activiteiten conform 
GDP-API uit te kunnen voeren. 
voldoet aan de GDP-API voorwaarden (voortvloeiend uit wet- en regelgeving) om de activiteiten 
conform GDP-API uit te kunnen voeren indien het plan van aanpak met betrekking tot de 
tekortkomingen als voldoende is beoordeeld. 
niet voldoet aan de voorwaarden (voortvloeiend uit wet- en regelgeving) om de activiteiten 
conform GDP-API uit te kunnen voeren. 

Aan Farmatec (vergunningverstrekker) wordt een positief advies aangaande uw vergunningaanvraag 
uitgebracht. 
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Handtekening: 

Datum:09-12-2020 

Naam: 10.2.e 

Inspecteur IG3 

Organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Dit eindrapport is niet ondertekend, vanwege de huidige maatregelen rond de COVID-19 situatie. 
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Definitie van Significante GDP-API Tekortkomingen 

1. Kritische Tekortkoming 

Elke afwijking van het GDP-API richtsnoer (Guideline), die resulteert in een werkzame 
stof met een significant risico voor de patiënt en de volksgezondheid. 

Een combinatie van verschillende belangrijke tekortkomingen die wijzen op een 
ernstige fout in het systeem. 

2. Belangrijke Tekortkoming 

Een niet-kritische tekortkoming: 

- die wijst op een belangrijke afwijking van Goede Distributie Praktijken voor 
werkzame stoffen; 

- die wijst op een belangrijke afwijking van de bepalingen en voorwaarden van de 
API registratie; 

- een combinatie van verschillende andere tekortkomingen, die op zichzelf niet 
belangrijk zijn, maar samen een belangrijke tekortkoming vormen. 

3. Overige tekortkoming 

Een tekortkoming die niet als kritisch of belangrijk kan worden geclassificeerd, maar 
wel wijst op een afwijking van het GDP-API richtsnoer (Guideline). 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

woensda. 17 februari 2021 18:34 

rechtszaak Leadiant inzake casus CDCA 18 maart as. 

Dag W.O.;2-17S 

Met veel dank aan 0grq1 vanuit Team Kwaliteit informeer ik je graag over het volgende (onderwerp kwam ook 
al even ter sprake tijdens ons AMT afgelopen week): 

Achtergrond 
In mei 2018 heeft IGJ een handhavingsverzoek ontvangen van Leadiant inzake de bereiding van 
Chenodeoxycholic acid (CDCA) capsules door het AMC. Dat geneesmiddel wordt voorgeschreven aan patiënten 
met de zeldzame stofwisselingsziekte CTX. Het AMC maakte via de media bekend dit geneesmiddel zelf te gaan 
bereiden. 

De inspectie heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de gang van zaken rondom de bereiding, nadat Leadiant 
hiertoe een zogenaamd handhavingsverzoek had ingediend. Leadiant is de fabrikant van het geregistreerde 
geneesmiddel CDCA. Het bedrijf claimde dat het AMC en andere betrokken organisaties diverse overtredingen 
zouden hebben begaan. De inspectie heeft geconstateerd dat de magistraal bereide geneesmiddelen werden 
bereid op kleine schaal en rechtstreeks ter hand werden gesteld aan de patiënten. Dat is wettelijk toegestaan. 

Bij het onderzoek bleek echter ook dat de gebruikte CDCA grondstof niet aan de kwaliteitseisen van de Europese 
Farmacopee voldeed (hoog gehalte onbekende verontreinigingen met daarmee een mogelijk risico voor de 
chronische gebruikers). 
Hierop heeft IGJ een voornemen tot bevel uitgedaan naar het AMC. Het AMC heeft daarop besloten de magistrale 
bereiding van de capsules te staken en de patiënten weer terug te zetten op het geregistreerde product. Hiermee 
verviel de grond voor het opleggen van een Bevel. 
De inspectie heeft twee waarschuwingen gegeven aan het AMC. Het AMC heeft namelijk een grondstof gebruikt 
die niet voldeed aan de kwaliteitseisen uit de Europese Farmacopee. Dat mag niet. De Europese Farmacopee is 
een handboek waarin onder meer de wettelijke kwaliteitseisen voor geneesmiddelen en grondstoffen staan. 
Daarnaast kreeg het AMC een waarschuwing omdat ze reclame hadden gemaakt voor het zelf bereide CDCA. 
Reclame maken voor zelf bereide (en dus ongeregistreerde) geneesmiddelen is niet toegestaan. 

Huidige stand van zaken 

Magistrale bereiding hervat 
Magistrale bereiding van CDCA capsules door AMC is hervat sinds januari 2020. Voorafgaand zijn de gegevens 
over de kwaliteit van de grondstof aan IGJ voorgelegd. Grondstof is getest conform geldende Ph.Eur. door o.a. 
RIVM en een beoordeling van het Drug Master File is uitgevoerd. De bereiding van de CDCA capsules zelf is niet 
vooraf getoetst door IGJ ter plaatse. Aangezien dit magistrale bereiding betreft is dit niet aan de orde (IGJ houdt 
hierop toezicht achteraf). Daarnaast heeft het AMC een fabrikantenvergunning voor geneesmiddelen voor 
onderzoek, waaronder de bereiding van capsules. Het GMP certificaat hiervan is geldig tot juni 2022. Dit is 
afdoende onderbouwing dat AMC een capsules bereiding onder GMP (Good Manufacturing Practice) kan uitvoeren. 

Bezwaar- en beroepprocedure door indiener HHV 
Leadiant was niet tevreden met de afhandeling door IGJ middels 2 waarschuwingen en is in bezwaar gegaan. Door 
de bezwaaradviescommissie van VWS is het bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Daarop is Leadiant in beroep 
gegaan. 

Tijdslijnen van gebeurtenissen sinds het handhavingsverzoek: 
7 mei 2018 verzoek ontvangen door IGZ om te handhaven op het actief overzetten van patiënten van het 
geregistreerde weesgeneesmiddel CDCA Leadiant naar een ongeregistreerde bereiding op basis van overtreding 
van verschillende artikelen binnen geneesmiddelenwet door o.a. de apotheek van het AMC. 
12 juni 2018 inspectiebezoek door inspecteurs ProMo en FB waarbij grondstofmonsters zijn genomen voor analyse 
bij het RIVM. 
13 juli 2018 uit resultaten analyses van RIVM voldoen een aantal monsters niet aan eisen van de Ph.Eur. 
monografie. Onbekende onzuiverheden zijn aangetroffen boven de gestelde limiet; verder voldoet de grondstof 
CDCA ook niet aan andere eisen binnen de Ph.Eur. Contramonsters gaven hetzelfde beeld. 
23 juli 2018 voornemen tot bevel opgestuurd aan het AMC 
30 juli 2018 AMC is gestaakt met de bereiding 



Doc. 407 
31 juli 2018 IGJ ziet af van voorgenomen bevel 
18 september 2018 besluit MT IGZ om, voor overtreding artikel 84 lid 1 en overtreding artikel 66 lid 1 Gnw, voor 
beide overtredingen een waarschuwing te geven aan het AMC 
19 november 2018 besluit handhavingsverzoek verzonden waarbij IGZ o.a. concludeert dat er geen grondslag is 
voor handhaving sinds het AMC is gestopt met de bereiding (zie bijgevoegd document) 
28 december 2019 Leadiant dient bezwaar in op besluit IGJ 
23 mei 2019 zitting bezwaarschrift Leadiant waarbij IGJ en AMC aanwezig zijn. 
13 augustus 2019 Bezwaar niet ontvankelijk verklaard voor: opleggen van bevel; handhavend op te treden op 
grond van Wkkgz; handhavend op te treden bij AMC, Pharmaregister, CZ, VGZ en Euro-Chemicals. 
23 september 2019 ontvangst beroepschrift Leadiant inzake beslissing op bezwaar , (aanvullende documentatie 
ontvangen 8 november 2019) 
20 april 2020 definitieve verweerschrift IGJ op beroep Leadiant Zitting beroep inzake beslissing op bezwaar 18 
maart 2021. 

Er staat ook nog veel informatie over deze casus op de website van IGJ, inclusief een filmpje met PM. en een 
infographic over veiligheid van grondstoffen. Dit eventueel ter verdere achtergrond, maar uiteraard zijn we ook 
gaarne bereid vanuit de afdeling de casus nader toe te lichten. 

Groet,tr 
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17 dec. 2019 5:00 PM Datum: dinsda 
Aan: 	 i . .n1 
Ko i ie: 	 .n1 

eigj.n1 
enj.nl>  

Onderwerp: Akkoord gevraagd - reactieve woordvoeringslijn - CDCA 

.n 
.n l>, 

Doc. 409 

Van: 
Verzonden: 	 maandag 20 januari 2020 14:33 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 	 FD - CDCA 

Dag allen, 

Het AMC informeerde mij zojuist dat zij vragen hebben beantwoord aan het FD, waarin zij bevestigen de productie 
en terhandstelling van een weesgeneesmiddel (lees: CDCA) te hebben hervat. Wij hebben nog geen mediavragen 
ontvangen, als dat wel zo is zal ik onderstaande reeds afgestemde woordvoeringslijn hanteren. 

AMC zal zelf woordvoering VWS informeren. 

Groeten, 

Van:1072:~111111.11111 
Verzonden: dinsdag 17 december 2019 18:09 
Aan: 10.2. éliig~ 	) 

CC:10.2.e ""1~1111111111~1~1111111111~11 
Onderwerp: RE: Akkoord gevraagd - reactieve woordvoeringslijn - CDCA 

Akkoord 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Van: 	 (Miaj.nl>  

Hallo 

informeerde mij dat wij geen vragen meer hebben aan AUMC rondom hun voornemen weer CDCA te gaan 
ma en. Dat maakt de kans dat er wat naar buiten komt groter, al verwacht ik niet dat AUMC groots zal uitpakken. 
Maar patiënten moeten natuurlijk wel worden geïnformeerd en dan ligt het zo op straat. 

In dat kader onderstaand ter voorbereiding, voor het geval er vragen komen. Ben jij akkoord met deze punten? 

0-0-0-0 

• We zijn door het Amsterdam UMC geïnformeerd dat zij voornemens zijn de productie van CDCA-capsules 
weer te starten. Wij hebben documentatie opgevraagd om na te gaan of er volgens de geldende 
kwaliteitseisen wordt gewerkt. Wij hebben deze documentatie bekeken en hebben hier op dit moment 
geen verdere vragen over. 



Van: 
Datum: dinsda 
Aan: Ic'--• 
Ko i ie: `(''' 

("c-D,igj.n1  
17 dec. 2019 4:50 PM 

c 	.nl> 

Qigj.nl>  
Onderwerp: RE: Akkoord gevraagd - reactieve woordvoeringslijn - CDCA 

@igi.nl>  
Pigi.n1>;  

Doc. 409 

• [Bij doorvragen in de trant van 'dus nu mogen ze bereiden?' deze tekst: Wij verlenen geen toestemming 
over magistrale bereiding, we toetsen achteraf of aan de voorwaarden is voldaan.] 

• In een eerder stadium hebben wij al geoordeeld dat de magistrale bereiding op kleine schaal en voor eigen 
patiënten plaatsvindt. Dat is wettelijk toegestaan. Zie ook ons persbericht op igj.nl van november 2018. 

• Registratiehouder Léadiant heeft beroep ingesteld op ons besluit op hun handhavingsverzoek. Aangezien dit 
nog onder de rechter is, doen we daar op dit moment geen nadere uitspraken over. 

0-0-0-0 

Groeten,  ms& 

Van: 	 P igi.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 december 2019 16:58 
Aan: TO:27e' 	111"—„  Rigi.n1>;  10.2.é 
CC: &10.2.e 	 @igi.nk

,  
tu.,..e 	 @igj.nl>;  

. , 	@igi.n1>;  10.2.e 	 @igi.nl>  

Onderwerp: RE: Akkoord gevraagd - reactieve woordvoeringslijn - CDCA 

Ook akkoord, inclusief aanpassing dool 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberiy.com) 

@igi.nl> 

Een kleine aanpassing, verder wat mij betreft akkoord, groet 

Van: 10 	 @igi.nl>  
Verzonden: dinsdag 17 december 2019 16:31 
Aan: 10.2- 	 @igi.n1>;  
CC:10.2.e 	 @igi.nl>  

@igi.r-d>;10.2.e 	 @igi.nl>  
Onderwerp: Akkoord gevraagd - reactieve woordvoeringslijn - CDCA 

Hallo 

informeerde mij dat wij geen vragen meer hebben aan AUMC rondom hun voornemen weer CDCA te gaan 
ma en. Dat maakt de kans dat er wat naar buiten komt groter, al verwacht ik niet dat AUMC groots zal uitpakken. 
Maar patiënten moeten natuurlijk wel worden geïnformeerd en dan ligt het zo op straat. 

In dat kader onderstaand ter voorbereiding, voor het geval er vragen komen. Zijn jullie akkoord met deze 
punten? 
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0-0-0-0 

0-0-0-0 

Groeten, 
gOatnil 

Verzonden: dinsdag 17 december 2019 15:17 
Aan:  ik01,1),Izt 	 @igi.n1>;  9 2ki 

@igi.ni>; @igi.ni>; 	L2),f-z4 

Onderwerp: RE: SPOED 1911 8666, Bericht Amsterdam UMC inzake CDCA 

Waar is dit een reactie op? Uit onszelf is er op dit moment geen reden om informatie naar buiten te brengen. 

In onderstaande tekst staat dat Leadiant bezwaar heeft gemaakt, dat moet zijn: beroep heeft ingesteld. 

Van: 
Verzonden: dinsdag 17 december 2019 15:00 
Aan:  10-1-)  

Oigi.nl> 

tr-1. 	 pa igi.ni> 
Onderwerp: RE: SPOED 1911 8666, Bericht Amsterdam UMC inzake CDCA 

Dag allen, 

Ik kreeg net een update van R2  In dat kader een update van de woordvoeringslijn. Zijn jullie 
hiermee akkoord? Zodra aumc patienten gaat informeren kan het ook bij de media liggen. 

0-0-0-0-0- 
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Nf 

0-00.9.9• 

Groeten, 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: 	 @igj.nl> 
Verzonden: 3 dec. 2019 16:41 
Aan 	 •.n1 , 	 @i1>; 

@igj.nl>; 
Onderwerp: RE: SPOED 1911 8666, Bericht Amsterdam UMC inzake CDCA 

Dag allen, 

Ik heb even gebeld met Amsterdam UMC: zij zijn voorlopig in elk geval niet van plan pro-actief te communiceren. 
Ze zijn er nog niet uit of ze dat uberhaupt gaan doen, maar ze gaf wel aan bijna wekelijks er een vraag over te 
krijgen van een journalist. En zodra patiënten geïnformeerd worden zal het op straat liggen. Afgesproken elkaar 
op de hoogte te houden voor we wat dan ook zeggen. Ook om te voorkomen dat we tegen elkaar uit worden 
gespeeld. 

Niettemin graag reactie op onderstaand voorstel, zodat we wel wat klaar hebben liggen. 

Groeten, 

Van: 	 @igj.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 15:58 
Aan• 	 igi.n1>; 	 fa igi.n1>;  Ls? 

@igj.nl> 	 Oigi.nl> 
Onderwerp: RE: SPOED 1911 8666, Bericht Amsterdam UMC inzake CDCA 

Dag Allen, 
Graag ook even de tekst langs de juristen voordat dit eventueel nodig is hiermee naar buiten te gaan. 
Daarom hierbij in de cc. 

Groet 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 
Datum: dinsda 
Aan: 

03 dec. 2019 1:33 PM 
@igj.nl>, 

.nl> 
Kopie: 
Onderwerp: RE: SPOED 1911 8666, Bericht Amsterdam UMC inzake CDCA 
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Van: 
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 13:26 
Aan: 

@igi.ni> 

10 

0-0-0-0 

0-0-0-0 

• 

• 

• 

Van: 
Verzon en: insdag 3 december 2019 10:06 

ffill.1111~11111.111~aicij.nl> 

Doc. 409 
Hoi n-021e ~I, 
Heb—niet Fe-h-o'ord dat AUMC hier actief mee naar buiten gaat treden. Prima om dat via de woordvoerder te 
checken. Verder eens met de reactie. 
Heb vrijdag telefonisch contact gehad met AUMC en documentatie aangevraagd (via [arm) , deze zou 
maandag opgestuurd worden. Heb op dit moment nog niets binnengekregen. 

igi.nk 

C • @igj 	nl> 
Onderwerp: RE: SPOED 1911 8666, Bericht Amsterdam UMC inzake CDCA 

Hal g 	h. 

(in cc mijn nieuwe collega 02.2.:01 ter lering ende vermaak. 0) 

Heeft een van jullie gehoord of AUMC hier actief mee naar buiten gaat treden? Als jullie hier niets over hebben 
gehoord, zijn jullie er dan mee akkoord dat ik dat via de woordvoerder daar check? Dat is voor mij wel belangrijke 
informatie. 

En als er persvragen komen, zijn jullie het dan eens met deze reactie? Gaan we uiteraard niet pro-actief naar 
buiten brengen, maar het staat nogal knullig als ik aan de telefoon moet doen alsof ik van niets weet. Punten zijn 
oplopend in belangrijkheid en zal ik alleen noemen bij doorvragen. 

Groeten, 
igWid 

Oorspronkelijk bericht 

p 	. 	[ 

5 



Van: 

Doc. 410 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

dinsda. 2 maart 2021 10:31 

RE: AMC stand van zaken bereiding CDCA? 
FW: aankondiging AMC bereiding CDCA capsules; RE: ontvangen documentatie 
CDCA productie 

Onderstaand klopt op 29 november 2019 telefonisch en email contact geweest tussen AMC en IGJ geweest n.a.v. 
versturen brief aan MSZ dat AMC 2 december 2019 bereiding weer zou opstarten (zie bijgevoegd). Hierna is door 
FP documentatie opgevraagd bij het AMC. Op 17 december is een mail gestuurd naar AMC dat er geen verdere 
vragen waren n.a.v. de documentatie (zie ook bijgevoegd). 
Daarna heb ik niets meer vernomen. 
Gra 

Van: 
Verzonden: Monday, March 1, 2021 2:59 PM 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: AMC stand van zaken bereiding CDCA? 
Dag 
Zie bijgevoegde emailwisseling. 
We zijn wel geïnformeerd door AMC over hervatting van CDCA. 
Groet 

@igi.nl>  
Verzonden: maandag 1 maart 2021 13:57 
Aan: 	 ■@igi.nk 
CC: 	 @igi.ni>;  
Onderwerp: RE: AMC stand van zaken bereiding CDCA? 
Nee heb daarna niets meer van het AMC vernomen. 
Met vriendelijke groet, 

Oigj.ni> 
@igi.nl> 

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

T telefoon 088 120 5000 
qmpgdp@ici.j.n1  
https://www.iqj.n1   
Twitter: @IGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 
....... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.... 

Van: 	 @igi.nl>  
Verzonden: Monday, March 1, 2021 11:32 AM 
Aan: 	 @igi.nl>; 	 @igj.nl> 
CC: 	 @igi.nl>  
Onderwerp: AMC stand van zaken bereiding CDCA? 
Hoi, 
Ik dacht dat ik het al onlangs had gevraagd maar kan niet terugvinden. Dus (nogmaals): eerst in september 2019 
en later nogmaals eind december 2019/begin 2020 kondigde AMC bij ons aan weer te beginnen met bereiding 
CDCA (want ze zouden goede grondstoffabrikant hebben gevonden en die grondstof zou ook door RIVM zijn 



Doc. 410 
getest). Ik heb hierna niets vernomen, ook niet in pers of zo. Weten jullie of AMC daadwerkelijk de bereiding heeft 
hervat? 
ro 

inspecteur-jurist 

Afdeling Juridische Zaken 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 
e-mail secretariaat SecretariaatB1Z@igi.n1  

M  06 
(ffiiqj.n1 

ttps: www.igj.nl   
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Aan: 10.2.e 	 igi.n1>; 10.2.e 
inhoud identiek aan doc. 410 

• 
Doc. 411 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  

dinsda • 2 maart 2021 11:11 

RE: AMC stand van zaken bereiding CDCA? 

Hallo allemaal, 
Heb net even telefonisch contact gehad met mevr_- over CDCA bereiding. Ze zijn in jan 2020 gestart met 
de productie van de CDCA capsules en op dit moment zitten alle patienten in Nederland op het product van het 
AMC (ca. 55 patienten, hiervan een deel kinderen). Nieuwe patienten worden ook standaard op het product van 
het AMC gezet (vaak kinderen). 
Ik zal voor volgende week een afspraak proberen te plannen om samen te zitten voor de zitting in maart. 

Gr Mag 

Van:10.2.e- 
Verzonden: Monday, March 1, 2021 2:25 PM 
Aan:  10.2.e 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: RE: AMC stand van zaken bereiding CDCA? 

Dank. Dan vermoed ik dat dat ook voori 	geldt (of ieder ander binnen de inspectie). 

Dus is at nog op an. ere wijze te ven ieren, •uvoorsee • via G-stan•aar ? 

, Juridische Zaken - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Van: 	 @igi.ni> 
Verzonden: maandag 1 maart 2021 13:57 

igj.nl> 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

zondag 1 december 2019 23:22 

FW: aankondiging AMC bereiding CDCA capsules 
SPOED 1911 8666, Bericht Amsterdam UMC inzake CDCA 

Dag allen, 

Zie bijgaand! 

Gr. 

Van: Mre",-1~1.111111.111ki2j.nl> 
Datum: zonda 01 dec. 2019 11:03 PM 
Aan:  10.2.e 

	

	 cigj.nl> • 
Onderwerp: RE: aankondiging AMC bereiding CDCA capsules 

Dag 10.2.e 
Zie bijgaand. Ik had 10.2.e , ook al aangesloten. 
Met groeten, 
10.2.e 

10.2.e 

Afdeling Medisch Specialistische Zorg 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 UTRECHT 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 HEERLEN 
Medewerker toezicht 1 

T 088-120 5000 
M O  
10. 
httbs://www.icii.n1  
Twitter: 	 

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen  

Verzonden: vrijdag 29 november 2019 11:10 
Aan: 	 @igj.nl> 
Onderwerp: FW: aankondiging AMC bereiding CDCA capsules 

Dag 

Zie bijgaand bericht. 

Heb jij een kopie van de brief van AMC voor mij? 



Wil jij de brief van AMC aan 
Groet .1-0  

van MSZ vast opvragen bij MSZ. 

Doc. 412 

Met vriendelijke groet, 

LOBIOW" 
Medewer er Toezicht IGJ 

Farmaceutische Producten - Team Kwaliteit 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ Utrecht 
Postbus 2518, 6401 DA Heerlen 

M: 0 
E: ".1k., 	@igj.nl 
https://www.igj.nl   
Twitter: @IGJ 

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

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

Van 012. 	 @igj.nl>  
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 07:32 
Aan 	 jWa@igj.n1>;  
Onderwerp: FW: aankondiging AMC bereiding CDCA capsules 

. r 

Dag 
Laatste stand van zaken 
Ik probeer je vanmorgen nog even te bellen over het vervolg 

@igi.nl> 

Verzonden met B lackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 
	

aigj.nl> 
Datum: vn da 29 nov. 2019 12:30 AM 
Aan: 
	 ..n >, 	 (ffiiQi.n1 

@igj.nl> 
Onderwerp: aankondiging AMC bereiding CDCA capsules 

Dag allen, 

Vandaag heb ik mevrouw 	 AMC, gesproken. Zij gaf aan dat er vandaag een brief is 
gestuurd naar 	met e me e e ing at et AMC vanaf maandag 2 december gaat starten met de bereiding 
van CDCA capsu es. 
Het volgende is vervolgens aan bod gekomen: 

Mevrouw 	gaf aan dat de bereiding 2 december gaat starten. Het is nog niet bekend wanneer de 
medicatie aan patiënten zal worden verstrekt. 

Ik heb aangegeven dat het goed is dat de inspectie bij deze geïnformeerd is voor aanvang van de 
bereiding. Dit was ook de afspraak. 

Daarnaast heb ik aangegeven dat het belangrijk is dat er informatie uitwisseling zal plaatsvinden tussen 
AMC en inspectie waaruit opgemaakt kan worden dat zowel grondstof als product voldoen aan 
Farmacopee eisen en dat het veilig is om de medicatie aan patiënten te verstrekken. Ik heb haar gezegd 
dat we verwachten dat het AMC ons hierover informeert, zoals we ook eerder hebben afgesproken, en dat 
dit plaatsvindt voordat de medicatie verstrekt gaat worden aan patiënten. 

2 
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- Mevrouw 40-Eë1 gaf aan dat zij voorzichtig willen zijn met het schriftelijk verstrekken van informatie (ivm 

oa mogelijkheden Wob verzoek). Zij vroeg ook of we op bezoek komen. 
- Ik heb aangegeven dat we dit nog verder zullen bespreken. 

Uiteraard heb ik haar bedankt dat ze ons heeft geïnformeerd en toegezegd dat we verder contact zullen opnemen 
om te bespreken op welke wijze informatie uitgewisseld kan worden. 
Inmiddels heb ik vanilp 	begrepen dat er in de ochtend ook telefonisch contact is geweest vanuit het AMC 
met Farmaceutische bedrijven en dat er al een telefonische afspraak gepland wordt voor as maandag. 
Met Igo.)- ').(-1  heb ik verder afgesproken dat vanuit Farmaceutische Bedrijven het contact verder zal lopen. Graag 
ook contact opnemen met mevrouw pnel over de vervolgafspraak. 

Groet  

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 11 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 25181 6401 DA 1 Heerlen 

Managementondersteuner  mevrouwlerg 
06 1.?,,i,").i;) 

©icij.n1   

T 088 120 5000 
M 06-loT-gw2m 
LIO,2;e--:,*z."Picii. nl 
hifi57:7tYWw.iqj.n1  

Twitter: @IGJnI 

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 
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Van: 
Verzonden: 	 maanda 22 maart 2021 11:36 
Aan: 
Onderwerp: 	 RE: Uitbreiding API-registratie 

Geachte heer 	,°,; 

U moet hiervoor bij Farmatec zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Inspecteur 

Afdeling Farmaceutische Producten 
Team Beschikbaarheid en Goed Gebruik 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 13521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

T 088 - 12 05 000 
M 06 - 	 èekel 
10;  ?A @icij.n1 
https://www.iqi.n1  
Twitter: ©IG3n1  

Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk. 

Van: 
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 15:52 
Aan: 
Onderwerp: RE: Uitbreiding API-registratie 

Beste heerntrél9 -1,20-Art, 

Allereerst bedankt voor uw onderstaande reactie op ons vraagstuk. 
Naar aanleiding van uw suggestie hebben wij "deel 1" van het aanvraagformulier API-registratie ingevuld. 

Ik ga er vanuit dat dit voldoende inzicht geeft in ptir 
. Mocht u hier toch nog vragen over hebben, dan horen wij dit natuurlijk graag. 

Kunt u ons informeren over het verdere proces in deze? 
Zijn wij hiervoor bij u aan het juiste adres, of kunnen we ons aan een collega van u wenden? 

Graag hoor ik en alvast bedankt voor de tijd en moeite. 
Een goed weekend gewenst! 

Met vriendelijke groet, Best regards, Mit freundlichem 



T +49E21 

EURO-CHEMICALS 
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T 088 - 12 05 000 
M 06 - 

©icij.n1 
htt•s: www.i.'.nl 
Twitter: @tIGJnl  

Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk. 

Doc. 414 

Benelux 	 Germany 
Euro-Chemicals The Netherlands Euro-Chemicals GmbH 
B.V. 	 Hollandstrage 7 

Postbus 74 	 48527 Nordhorn (DLD) 

7570 AB Oldenzaal (NL) 	T: +49 (0)5921 853 740 

T: +31 (0)541 744 030 	F: +49 (0)5921 853 7425 

F: +31 (0)541 744 035 

infoaeuro-chemicals.com  
www.euro-chemicals.com   

Create advantage 

GDP:API certified 
	

ISO:9001 certified 	 LNA-audited 

DISCLAIMER: This communication is for use by the intended recipient and contains information that may be Privileged, confidential or 
copyrighted under applicable law. If you are not the intended recipient, you are hereby formally notified that any use, copying or distribution 
of this e-mail, in whole or in part, is strictly prohibited. Please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail from your system. 
Unless explicitly and conspicuously designated as "E-Contract Intended", this e-mail does not constitute a contract offer, a contract 
amendment, or an acceptance of a contract offer. This e-mail does not constitute a consent to the use of sender's contact information for 
direct marketing purposes or for transfers of data to third partjes. 

From: 	 Oigi.nl> 
Sent: dinsdag 26 januari 2021 18:06 
To:' 	 @euro-chemicals.com> 
Subject: RE: Uitbreiding API-registratie 

Beste 11:92-m, 

Ik kan op basis van jouw e-mail niet precies opmaken wat jullie willen gaan veranderen aan 
j Mogelijk dat je het "aanvraagformulier API-registratie" (zie bijlage) even doorneemt en als 

referentie gebruikt voor de te verwachten veranderingen. Op die manier kun je zien of er een aanpassing van de 
API-registratie nodig is en 

Ik ben benieuwd naar de uitkomst. 

Met vriendelijke groet, 

Inspecteur 

Afdeling Farmaceutische Producten 
Team Beschikbaarheid en Goed Gebruik 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 
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Van:10.2-e 	 @euro-chemicals.conn> 
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 15:09 
Aan:  10.2.e 	 @igj.nl>  
Onderwerp: Uitbreiding API-registratie 

Beste heerg. 

Ik heb u zojuist telefonisch proberen te bereiken en uw voicemail ingesproken. 
Graag zou ik contact met u hebben, naar aanleiding van uw bezoek in oktober 2020 bij ons te Hengelo. 

We hebben toen gesproken over de casus CDCA en onze wens om dit opnieuw in de markt te brengen. 

Hopelijk kunt u ons in bovenstaand vraagstuk informeren, in ieder geval alvast bedankt voor uw tijd. 

Met vriendelijke groet, Best regards, Mit freundlichem 

T: +49 (0)5921 

Benelux 	 Germany 
Euro-Chemicals The Netherlands Euro-Chemicals GmbH 
B.V. 	 Hollandstrafle 7 
Postbus 74 	 48527 Nordhorn (DLD) 
7570 AB Oldenzaal (NL) 	 T: +49 (0)5921 853 740 
T: +31 (0)541 744 030 	 F: +49 (0)5921 853 7425 
F: +31 (0)541 744 035 

info(a.euro-chemicals.com  
www.euro-chemicals.com   

Create advantage 

GDP:API certified 
	

ISO:9001 certified 
	

LNA-audited 
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DISCLAIMER: This communication is for use by the intended recipient and contains information that may be Privileged, confidential or 
copyrighted under applicable law. If you are not the intended recipient, you are hereby formally notified that any use, copying or distribution 
of this e-mail, in whole or in part, is strictly prohibited. Please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail from your system. 
Unless explicitly and conspicuously designated as "E-Contract Intended", this e-mail does not constitute a contract offer, a contract 
amendment, or an acceptance of a contract offer. This e-mail does not constitute a consent to the use of sender's contact information for 
direct marketing purposes or for transfers of data to third porties. 
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Deze bijlage is goedgekeurd door: 

Doc. 415 

Bijlage bij NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 267 

van KNMP 
Laboratorium der Nederlandse Apothekers 
KvKnr.: 27177094 

Deze bijlage is geldig van: 09-05-2016 tot 01-03-2018 	Vervangt bijlage d.d.: 05-08-2015 

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd 
Hoofdkantoor 

Alexanderstraat 11 
2514 JL 
Den Haag 
Nederland 

Nr. 	Materiaal of product Verrichting / Onderzoeksmethode' 	Intern referentienummer 

Farmaceutische 
grondstoffen  

Het bepalen van anorganische onzuiver-
heden (grensreacties); nat-chemische 
reacties en sulfaatas 

conform Ph.Eur.2.4 

2. Het bepalen van de identiteit van ionen 
en functionele groepen; nat-chemische 
reacties 

conform Ph.Eur.2.3.1 

3. Het bepalen van het smeltpunt; capillaire SOP107 
methode 	 conform Ph.Eur.2.2.14. 

Het bepalen van het droogverlies; 
verschilweging 

conform Ph.Eur.2.2.32; methode a t/m d 

5. Farmaceutische 
toedieningsvormen  

Het bepalen van het gemiddeld gewicht 
en de gewichtsspreiding; (verschil)-
weging 

AAV023, AAV031 
conform Ph.Eur.2.9.5. 

6.  Farmaceutische 
grondstoffen en 
toedieningsvormen 

7.  

Het bepalen van de helderheid en kleur; 	conform Ph.Eur.2.2.1., 2.2.2. 
visueel 

Het aantonen van en bepalen van het 	SOP083, SOP196 
gehalte aan het werkzaam bestanddeel; conform Ph.Eur.2.2.25 
UVNIS spectrofotometrie 

8. Het bepalen van het gehalte aan het 
werkzaam bestanddeel; fluorimetrie  

SOP085, SOP103 
conform Ph.Eur.2.2.21. 

1  Indien wordt verwezen naar een scope (Sxxx), is sprake van een schema van een geaccepteerde schemabeheerder. Voor nomiatieve documenten geldt dat de meest actuele versie van het 
document wordt bedoeld. Bij schema's waarvoor gerefereerd wordt aan een geaccepteerde schemabeheerder geldt dat de versie zoals vermeld in de scope van acceptatie wordt bedoeld. 
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Bijlage bij NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 267 

van KNMP 
Laboratorium der Nederlandse Apothekers 
KvKnr.: 27177094 

Deze bijlage is geldig van: 09-05-2016 tot 01-03-2018 	Vervangt bijlage d.d.: 05-08-2015 

Nr. 	Materiaal of product Verrichting / Onderzoeksmethode' 	Intern referentienummer 

9. 	Farmaceutische 	Het aantonen van het werkzaam 	SOP084, SOP 220 
grondstoffen en 	bestanddeel; IR-spectrofotometrie 	conform Ph.Eur.2.2.24 
toedieningsvormen 

10.  Het aantonen van, bepalen van het 
gehalte aan en bepalen van de 
zuiverheid van het werkzaam 
bestanddeel; dunnelaag-chromatografie 
(DLC) 

Het aantonen van, bepalen van het 
gehalte aan en bepalen van de 
zuiverheid van het werkzaam 
bestanddeel; hogedrukvloeistof-
chromatografie (HPLC) 

11.  

SOP14, SOP154 
conform Ph.Eur.2.2.27 

SOP15, SOP028 
conform Ph.Eur.2.2.29 

12. Het aantonen van, bepalen van het 
gehalte aan en bepalen van de 
zuiverheid van het werkzaam 
bestanddeel; gaschromatografie (GLC)  

SOP080, SOP081, SOP244 
conform Ph.Eur.2.2.28 

13. Het bepalen van het gehalte aan 	SOP076, SOP232 
werkzaam bestanddeel; titrimetrie 	conform Ph.Eur 4.2.2, 2.2.19 en 2.2.20 

14.  Het bepalen van het watergehalte; Karl- SOP242, AAV044 
Fischer (semi-micro bepaling) 	 conform Ph. Eur 2.5.12 

Het bepalen van het watergehalte; 	SOP164 
coulometrie (micro bepaling) 	 conform Ph. Eur 2.5.32 

15.  

16.i 	 Het bepalen van de optische rotatie; 	SOP118 
polarimetrie 	 conform Ph.Eur .2.2.7 

17. 	Infuus- en injectie- 	Het bepalen van het aantal deeltjes in 	SOP120, SOP121, SOP197 
vloeistoffen 	 vloeistoffen; lichtblokkade methode 	conform Ph.Eur.2.9.19. 

SOP222 
conform USP 

18. 	Tabletten  Het bepalen van de hardheid en de 
afmetingen; drukweerstandsmeting en 
lengtemeting 

SOP175 
conform Ph.Eur.2.9.8. 

19. 	 Het bepalen van de valvastheid/brosheid; SOP240 
verschilweging voor en na vallen 	conform Ph.Eur.2.9.7 

Raad voor Accreditatie 
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Bijlage bij NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 267 

van KNMP 
Laboratorium der Nederlandse Apothekers 
KvKnr.: 27177094 

Deze bijlage is geldig van: 09-05-2016 tot 01-03-2018  

Doc. 415 

Vervangt bijlage d.d.: 05-08-2015 

Nr. 	Materiaal of product Verrichting / Onderzoeksmethode' Intern referentienummer 

20. Tabletten, capsules en 
zetpillen 

Het bepalen van de uiteenvaltijd; 
tijdmeting 

SOP195 
conform Ph.Eur.2.9.1 
SOP248 
conform Ph.Eur.2.9.2 

21.  SOP086, SOP129 
conform Ph.Eur.2.9.3 

Het bepalen van de oplossnelheid en het 
afgiftepatroon van het werkzame 
bestanddeel; UV spectrofotometrie/ 
hogedrukvloeistofchromatografie na 
oplossen in medium 

22. Vloeistoffen Het bepalen van de viscositeit; rotatie 
viscosmetrie 

Ph.Eur.2.2.8., SOP119 
conform Ph.Eur.2.2.10 

23.  Het bepalen van brekingsindex; 
refractometrie 

SOP159 
conform Ph.Eur.2.2.6 

24.  Het bepalen van de dichtheid; 
densitymetrie (dichtheidsmeting op basis 
van trillingsfrequentie) 

SOP214 
conform Ph.Eur.2.2.5 

25. Waterige oplossingen Het bepalen van de osmolaliteit; 
osmotische drukmeting op basis van 
vriespuntsverlaging 

SOP243 
conform Ph.Eur.2.2.35 

26.  Het bepalen van de pH; potentiometrie SOP241, SOP211 
conform Ph.Eur.2.2.3 

27. Zalven en crèmes Het bepalen van de deeltjesgrootte; 
microscopie 

SOP117, AAV035 
conform Ph.Eur.2e  ed. monografie 61 

28.  FNA verpakkingen Het bepalen van het juiste uiterlijk en 
eigenschappen, het uiterlijk en coating 
van FNA tubes, het uiterlijk en vulvolume 
van FNA zetpilvormen en het uiterlijk en 
de lekdichtheid van FNA klysma's; nat-
chemische, fysische en visuele 
methoden 

SOP025 
conform Gerisch, Jarsen. QualiWssicherung 
von pharmazeutischen packmitteln; DIN40080 
en eigen methoden 

29.  Toedieningsvormen met 
onbekende samenstelling 

Het bepalen van de identiteit van 
substanties; dunnelaagchromatografie en 
UVNIS spectrofotonnetrie 

AAV036, SOP014, SOP083, SOP196 
eigen methode 

30. Infuus en injectie- 
vloeistoffen 

Het bepalen van de helderheid; 
schouwen 

SOP219 
conform Ph.Eur.2.9.20 

31.  NVZA Etiketten Het bepalen van de juiste afmetingen en 
kleuren; fysische en visuele methoden 

SOP099 
eigen methode 
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Bijlage bij NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 
Accreditatieverklaring voor registratienummer: L 267 

van KNMP 
Laboratorium der Nederlandse Apothekers 
KvKnr.: 27177094 

Deze bijlage is geldig van: 09-05-2016 tot 01-03-2018  
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Vervangt bijlage d.d.: 05-08-2015 

Materiaal of product Verrichting / Onderzoeksmethode' Intern referentienummer Nr. 

Flexibele scope* 

32. 	Farmaceutische 
	

Het bepalen van de samenstelling en/of 	conform vigerende edities van farmacopeeën 
producten 	 verontreinigen (kwalitatief en 	 (Ph.Eur., BP, USP), normen (NEN, ISO en 

kwantitatief); 	 DIN), vakliteratuur en documenten van 
coulometrie, DLC, fluorimetrie, GC, 	opdrachtgevers 
HPLC, IR-spectrofotometrie, polarimetrie, 
potentiometrie, titrimetrie en UV/VIS 
spectrofotometrie, nat chemische, 
fysische en visuele methoden, smeltpunt 
capillaire methode, droogverlies door 
verschilweging, visuele beoordeling 
helderheid en kleur, polarimetrie, 
deeltjestelling m.b.v. lichtblokkade- 
methode, drukweerstandsmeting, 
lengtemeting, slijtvastheid door 
verschilweging, tijdmeting, rotatie 
viscosimetrie, refractometrie, 
densitymetrie ofwel dichtheidsmeting op 
basis van trillingsfrequentie, osmotische 
drukmeting op basis van vriespunts- 
verlaging, potentiometrische pH meting 

*Bij het laboratorium is een actuele lijst beschikbaar waarop alle onder de flexibele scope uitgevoerde testen vermeld staan. 

Overzicht gebruikte afkortingen: 
AAV 
	

Algemeen Analysevoorschrift LNA 
SOP 
	

Standaard Werkvoorschrift LNA (Standaard Operating Procedure) 
Ph.Eur. 	Europese Farmacopee 
BP 
	

British Pharmacopoeia 
USP 
	

United States Pharmacopoeia 

Raad voor Accreditatie 	 Pagina 4 van 4 



27ë 

Doc. 416 

From: 
To: 
Cc: 	 Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 
Subject: 	 RE: monstername tijdens inspectie 12 juni 
Date: 	 woensdag 13 juni 2018 13:17:00 
Attachments: 	monsteroverdracht RIVM001.jpq 

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, 

• 
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 
gmpgdp(aiqj nl 
httos://www.ioj.n1  
Twitter: @IGJnl  

Bekijk het verhaal van IG): Gezond vertrouwen 

Van: 	 @rivrn.nl] 
Verzon en: maan ag juni 	:04 
Aan: 1K0,;9 ,(-;) 
Onderwerp: • monstername tijdens inspectie 12 juni 

ja 10 gram is zat ! 

From: 	 @igj.nl> 
To: 	 @rivm.nl>, 
Date 	11-06-2018 15:20 
Subject 	RE: monstername tijdens inspectie 12 juni 

Beste 
Voor het bepalen van de assay van de werkzame stof heb je dan ook genoeg aan de 10 g? 

Met vriendelijke groet, 



0@rivm.nl] 
inl018 

onstername tijdens inspectie 12 juni 

From: 
To: 
Cc: @igj.nl> 

@igj.nl> 
@rivm.nl>, 

Doc. 416 

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 
gmpgdpigj.n1  
https://www.igj.n1   
Twitter: (ffiIGJn1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Beste TM1 

Raman zal overigens niet zo veel info geven; is meer op authenticiteit check tov 
een bieb met originele. 
En een bieb van CDCA hebben we niet. 

We zullen UV, IR of NIR gaan toepassen tov de standaard. 

tr9 mvga ustto,, 

Date: 	05-06-2018 22:54 
Subject: 	RE: monstername tijdens inspectie 12 juni 

Beste 
Waarschijnlijk is het niet mogelijk om zoveel capsules te bemonsteren, wel de werkzame 
stof. Voor assay/mass variation capsules heb je neem ik aan ook 50 capsules nodig? In het 
geregistreerd product zit nl. 250 mg CDCA. 
Verder zaten we te denken of jullie de specificaties en testen van de drug substance en 
drug product van het AMC kunnen vergelijken met die van het geregistreerd product. En 
een inschatting kunnen maken van de impact en risico van deze verschillen. We zullen 
tijdens de inspectie de benodigde documenten van het AMC dan meenemen. Daarnaast 
vroegen we ons af of een Raman analyse van de drug substance misschien nog data kan 
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geven of moeten we hiervoor een referentie stof hebben? 
Indien we monsters en documentatie verzamelen dan zou ik het de dag erop langs kunnen 
brengen. Kan dat geregeld worden en waar en aan wie moet ik dan alles overhandigen? 

Met vriendelijke groet, 

[1' 

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 
gmpgdp1gj.n1  
https://www.igj.nl   
Twitter: @IGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen  

£:,41..j, -f...... 	

1(arivm.nl] Van: 
Verzó ' 	naag 	n 1"›2 i .i .38 
Aan:   

f. ,.:? ,,r .  Onderwerp. 	onstername tijdens inspectie 12 juni 

Beste0-?jV' 

van de grondstof hebben we ca 10 gram nodig. 
van de capsules minimaal 50 stuks. 

mvg  

From: 	 @igj.nl> 
To: 	 rivm.nl>, 
Cc: 	 @igj.nl>, 

@igj.nl> 
Date: 	04-06-2018 13:17 
Subject: 	monstername tijdens inspectie 12 juni 

Beste 
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12 juni 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, 

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 
gmpgdp@igj.n1  
https://www.igj.nl   
Twitter: @IG3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen  

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.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If 
you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health 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.nl  De zorg voor morgen begint vandaag 
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This message may contain information that is not intended for you. If 
you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health 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.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 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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From: _Afi 
To: 
Cc: 	 Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdp  
Subject: 	RIVM Brief Onderzoeksopdracht met bijlagen 
Date: 	 donderdag 14 juni 2018 16:45:00 
Attachments: 	RIVM 180614 V2006337 Brief Onderzoeksopdracht 2018-2134410  i,(er" .odf 

CHENODEO.PDF 
data lab quercus002.jpq 
data lab quercus001.jpq 

Geachte mevrouw EQZ-44 

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

Ik vertrouw u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

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: 
E: 	 ioj . n I 
https://www.ioj.ni   
Twitter: (aIGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

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

Van: 
Verzonden: woensdag 13 juni 2018 13:17 

Aan:  gliMMIIIIM@rivm.nl> 
CC: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP <gmpgdp@igj.nl> 

Onderwerp: RE: monstername tijdens inspectie 12 juni 

Beste Le 
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, 

Ngleif47,Z, 

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 
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grringdoainj.n1  
https://www.inj.n1  
Twitter: (aIGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Farmaceutische bedrijven 

Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 120 5000 
F 088 120 5001 

Datum 	14 juni 2018 
Onderwerp Opdracht onderzoek Chenodeoxycholic acid 

Geachte mevrouw 10:Z:e 

Naar aanleiding van een verzoek tot handhavend optreden (IT2011893) 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 CDCA 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 kennisvraag 8.019 Peilstation, ad-hoc geef ik hierbij het RIVM 
de opdracht: 
• Analytische testen uit te voeren op de werkzame stof CDCA volgens de huidige 

(en indien mogelijk de nieuwe versie) van de Ph.Eur monografie 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 Labo Quercus 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 CDCA aan de eisen in de huidige en nieuwe Ph.Eur 

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

geregistreerd product? 
3. Wat zijn de verschillen in de vrijgifte specificaties en analytische testen van de 

werkzame stof gebruikt in het product van de ziekenhuisapotheek t.o.v. de 
herziene en huidige Ph.Eur. monografie en t.o.v. de specificaties en 
analytische testen van het geregistreerd product? 

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

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. 

Inlichtingen bij 

ornogdoaiai.n1  

Ons kenmerk 
02:  
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Datum 
14 juni 2018 

Ons kenmerk 

Ik verzoek u het rapport uiterlijk 15 juli 2018 aan mij te sturen. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

10.2.e 
Bij ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein van de 

volksgezondheid en de jeugdhulp. 

F126/01 
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 

RE: uitbesteding 
donderdag 28 juni 2018 12:54:00 

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 Ug.  

---28-06-2018 12:05:30---Bestel, Hebben we hierna nog voldoende 
contramonster over? 

From: 
To: 	 @rivm.nl>, 
Cc: 
Date: 
Subject: RE: uitbesteding 

Doc. 423 

Beste Ip.„ 
Hebben we hierna nog voldoende contramonster over? 

Met vriendelijke groet, 

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 
gmpgdp(aigj.n1  
https://www.igj.nl   
Twitter: @IGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen  

Van: 	 @rivm.nl> 

Verzonden: donderdag 28 juni 2018 11:54 

Aan: 	 @igj.nl> 

CC: 
	

@rivm.nl> 

Onderwerp: uitbesteding 

Urgentie: Hoog 
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Bestel 51 

in verband met onvoorziene omstandigheden moeten we de bepaling van het 
gehalte, de optische rotatie en de 'Ioss 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 
Q;Z 

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

bentre for Health Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
phone: 

@rivm.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If 
you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health 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.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you.are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nlien  Committed to health and sustainability 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date: 

RE: uitbesteding 
donderdag 28 juni 2018 11:44:00 

Beste 

dat zou perfect zijn. Ik zorg dat de monsters (het betreft 2 samples) vandaag nog opgestuurd worden 
naar onderstaand adres 

KNMP 
Afdeling LNA 
T.a.v.102.e 
Alexailderstraat 11 
2514 JL Den Haag 

met vriendelijke groet 

Rijksinstituutvoor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

10.2.e 
10.2.e 
Uentre or ea Protection 
National Institute for Public Flealth and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
phone: deV")  
email: 	 ivm.n1 

---28-06-2018 11:11:34---Beste collega's, Ik antwoord even namens mijn collega 
die met vakantie is tot tweede h 

From: 	 knmp nl> 
To:' 	 @rivm.nl>, 	 @rivm nl>, 
Cc: 	 mp nl> 
Date 
Subject.  RE: uitbesteding 

Beste collega's, 

Ik antwoord even namens mijn collega 	 , die met vakantie is tot 

tweede helft juli. Ik zal dit onderzoek van hem overnemen. 

De bepaling van specifieke optische rotatie en gehalte (drievoud) van 

Chenodeoxycholzuur kunnen wij volgende week voor u uitvoeren. Ik heb de Ph.Eur. 

monografie er even bij gepakt en zie dat er ook een droogverlies moet worden 
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bepaald. Ik zou daarom in totaal graag ca. 5 gram grondstof ontvangen, indien 
beschikbaar. 

Met vriendelijke groet, 

APOTHEKERSORGANI AT1E 

lir 
Laboratorium der Nederlandse Apothekers 
Alexanderstraat 11 
2514 JL Den Haag 
Postbus 30460 
2500 GL Den Haag 
T 00 31 (0)70 
F 00 31 (0)70 3106530 
E alMall@knmp.n1 

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 

Van: 	 @rivm.nl> 
Datum: 27 uni 2018 16:29:29 CEST 
Aan 	 @knmp.n1  
Onderwerp: uitbesteding 

Beste 

als het goed is heb je vandaag een verzoek van L, 
een gehaltebepaling van CDCA middels titratie. 

gekregen voor 

Vanmiddag is ook onze polarimeter doorgebrand, dus wil ik je vragen of het 
ook mogelijk is om aan dezelfde samples de optische rotatie te bepalen. 

Ik hoor graag van je. 

met vriendelijke groet 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Miniseer* von Voliugezondheki, 
Welzijn en Sport 
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10.2.e 
10.2.e 
Centre for Health Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
phone: 
email: 	rivm.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. 
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan 
u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden 
en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for 
you. If you are not the addressee or if this message was sent to 
you by mistake, you are requested to inform the sender and 
delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any 
kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
www.rivm.nlJen  Committed to health 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.nl  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 

10 	T 
RE: uitbesteding 
vrijdag 29 juni 2018 14:38:00 

Beste NIE, 
E.e.a. hangt of van de levring van de benodigde standaarden. 
Als de benodigde standaarden volgende week worden geleverd dan halen we de deadline van 15 juli. 

met vriendelijke groet 
10.2.e 

10.2.e 	)" ---29-06-2018 13:35:21---Hoi1  02, Kan je bevestigen dat de afgesproken 
tijdlijnen voor aanleveren resultaten zoals beschrev 

From 10.2.e 
To ',10.2.e 

@igj.ni> 
Date729-06-2018 13:35 
Subject. RE: uitbesteding 

Hoi 
Kan je bevestigen dat de afgesproken tijdlijnen voor aanleveren 
resultaten zoals beschreven in de onderzoeksopdracht (15 juli) gehaald 
zullen worden? 

Met vriendelijke groet, 

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 
gmpgdp(ffiigj.nl  
https://www.igj.n1   
Twitter: @IGJnl  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen  

Van: 

Verzonden: donderdag 28 juni 2018 14:23 

Aan: 	 @rivm.nl> 
CC: 
	

@igj.nl> 



Van: 	 rivm.n I> 
Verzonden: donderdag 28 juni 2018 12:08 
Aan:  lre 	 igi.n I> 
Onderwerp: RE: uitbesteding 
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Onderwerp: RE: uitbesteding 

Hoi gt 
Akkoord zal doorgeven aan AMC dat we een deel van de 
contramonsters hebben gebruikt. 

Met vriendelijke groet, 

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 
gmpgdp(aigj.n1  
https://www.igj.nl   
Twitter: @IGJnl  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen   

Bestte 
in ieder geval van pot 9 wel.. Daar is 2 x 10 gram van geleverd 
Van pot 5 blijft ook wel wat over, maar een stuk minder. We hebben daar 2 slechts 
2 x 5 gram van ontvangen. 

groet 

From: 	i KO) 	 @igj.nl> 
To. 	 @rivm.nl>, 
Cc: 	IK 	 @rivm.nl> 
Date: 	28-06-2018 12:05 
Subject: 	RE: uitbesteding 
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Beste 
Hebben we hierna nog voldoende contramonster over? 

Met vriendelijke groet, 

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 
gmpgdp@igj.n1  
https://www.igj.n1   
Twitter: ©IGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen  

Van 	5`G 
	

A@rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 28 juni 2018 11:54 
Aan :04 	Y 	nVa@igj.nl> 
CC il,„£2 	@rivm.nl> 
Onderwerp: uitbesteding 
Urgentie: Hoog 
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 
Attachments:  

RE: uitbesteding 
donderdag 28 juni 2018 14:59:00 
uitbestedingsbrief CDCA LNA.pdf 

Beste nY1 

de monsters worden morgen door de koerier aangeleverd. 
Hierbij de officiële opdrachtbrief. 

(See attached file: uitbestedingsbrief CDCA_LNA.p41) 

met vriendelijke groet 

1.17,2;x5) re.tc.f.rly 
Rijksi nsd tu ut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

en e or ea h Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
phone: 
email: 	 ivm.n1 

---28-06-2018 11:11:34---Beste collega's, Ik antwoord even namens mijn collega 
, die met vakantie is tot tweede h 

From fitte? 	 knmp.nl> 
To " 	 @rivm.nl>, 
cc 	 nmp.nl> 
Date: e: e 
Subject RE: uitbesteding 

ivm.nl>, 



T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
info@rivm.nl  

Ons kenmerk 
trkggáNaal 
Behandeld door 

T op g, 
,1-02,g4 rivm.n1 

> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven 

KNMP 
Afdeling LNA 
T.a.v. 
Alexan~11.3  
2514 JL Den Haag 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

KvK Utrecht 30276683 

Datum 	28 Juni 2018 
Onderwerp Uitbesteding onderzoek Chenodeoxycholic acid (CH2018- 
002) 

Geachte heer 

In het kader van het project Peilstation hebben wij een opdracht voor de bepaling 
van het gehalte, de optische rotatie en het droogverlies aan de grondstof 
Chenodeoxycholic acid volgens vigerende monografie #1189 van de Europese 
Farmacopee. Het betreft 2 monsters (RIVM ordernummer A142002 en A142004). 
Van ordernunner A142002 ontvangt u ca. 10 gram en van order A142004 ca. 5 
gram. 

Wij willen u hierbij verzoeken de 2 monsters te analyseren op de bovenstaande 
parameters, in triplo (in ieder geval de gehaltebepaling). 

Het restant aan monsters ontvangen wij graag retour. 

Nadere informatie over het onderzoek kan verkregen worden bij Paréa, 
tst.Werd 

De kosten van het onderzoek kunt u in rekening brengen van het RIVM onder 
vermelding van een bestelnummer, dat wij u zsm doen toe komen. 

Graag ontvangen wij de resultaten uiterlijk 11 Juli 2018. 

Met vriendelijke groet, 



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

> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven 

KNMP 
Afdeling LNA 
T.a.v. (11;;‘' 
Alexan•ers raat fl 
2514 JL Den Haag 

Datum 	28 Juni 2018 
Onderwerp Uitbesteding onderzoek Chenodeoxycholic acid (CH2018- 
002) 

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

KvK Utrecht 30276683 

T 030 274 91 11 
F 030 274 29 71 
info@rivm.nl  

Ons kenmerk 

Behandeld door 

T 1,07;• 
ggt ivm.n1 

In het kader van het project Peilstation hebben wij een opdracht voor de bepaling 
van het gehalte, de optische rotatie en het droogverlies aan de grondstof 
Chenodeoxycholic acid volgens vigerende monografie #1189 van de Europese 
Farmacopee. Het betreft 2 monsters (RIVM ordernummer A142002 en A142004). 
Van ordernumer A142002 ontvangt u ca. 10 gram en van order A142004 ca. 5 
gram. 

Wij willen u hierbij verzoeken de 2 monsters te analyseren op de bovenstaande 
parameters, in triplo (in ieder geval de gehaltebepaling). 

Het restant aan monsters ontvangen wij graag retour. 

Nadere informatie over het onderzoek kan verkregen worden bij 
tst.M. 

De kosten van het onderzoek kunt u in rekening brengen van het RIVM onder 
vermelding van een bestelnummer, dat wij u zsm doen toe komen. 

Graag ontvangen wij de resultaten uiterlijk 11 Juli 2018. 

Met vriendelijke groet, 



knm .n1 
@rivm.nl>, 

Page 1 of 1 
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Anal secertificaten van Chenodeoxycholzuur 

to: 
@rivm.n11, jogr rivm.n1' 

10-07- 01 16:10 
Cc: 

linde Details 
From: 10.2.e. 
To: Fl 0.2.e 

@rwm.n , 
Cc: 	 @knmp.nl> 
Follow Up: 
Normal Priority. 

2 Attachments 

20180710160049.pdf 

Geachte mevrouw .m2 

Voorafgaand aan. de verzending per post, doe ik u hierbij alvast de analyseresultaten toekomen. 

Met vriendelijke groet, 

APOTHEKERSORGAMSAIIE 

Alexanderstraat 11 
2515 JL DEN HAAG 

Jo . -è 	 knm•.ni 

file:///C:/Users 	• /AppData/Local/Temp/notes0CDE87/—web4163.htm 	 11-7-2018 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date: 
Attachments: 

(aiuz.ni  
-WMA 

Fw: RIVM; Brief Onderzoeksopdracht met bijlagen 
vrijdag 20 juli 2018 12:53:00 
uitslagbrief CH2018-002 CDCA aanvullend-def.pdf 

Beste 10.2.e , 

hierbij de uitslag van het aanvullende onderzoek CDCA 

(See attached file: uitslagbrief CH2018-002 CDCA aanvullend-defpdfi 

.met vriendelijke groet 

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

10.2.e 
10.2.e 
(;entre tor Health Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
phone: 
email: 	', . 	.mvm nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting frOm the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to healthand sustainability 
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 

Re: overzicht monsters en contra monsters AMC 
vrijdag 20 juli 2018 11:44:00 

Hoi 

we hebben de contramonsters (A142002 en A142004) alleen getest op de onzuiverheden; het betrof 
pot 12 (restant was ca 5 gr) van een aangebroken pot en pot 9 (ca 5 gram) van ongeopende pot. Het 
conramonsters A142002 is ook gebruikt door het LNA. 

Alle potten (A142001-A142004) zijn nu aangebroken geweest. Nog 3 potten (2 x pot 9 en 1 x pot 12) 
bevatten slechts ca 3 gram; en er is nog 1 pot 12 met ca 7 gram. Daarmee kan je GEEN volledige 
heranalyse doen cf monografie CDCA + Pharmaceutical substances. 

Pot 11 is nog onaangebroken. 

De uitslag komt er zo aan ! 

groet Fig 

4IEW  
monsters en contramonsters.  

--20-07-2018 11:22:43---Dag L041 Ik heb een vraag over de 

From tg0)4{0 	...,,, ,, 	-, 	ji  	,:1@igj.rti> 
To 1 0,g,4 , . 	t,,I, 	 ria.r11>, 
Date e e 	e 1  
Subject: overzicht monsters en contra monsters AMC 

Dag k251 

Ik heb een vraag over de monsters en contramonsters. 
Van welke potten is er nog voldoende aanwezig en is de pot 
onaangebroken om een volledige haaranalyse op te doen. Is dit 
inclusief testen volgens monografie 01/2018:20134 substances for 
pharmaceutical use? 

Order 	batch herkomst 	hoeveelheid exp.date 
Bew.z.nr. 	Status 	nog voldoende 
voor heranalyse 
A142001 	17081 pot 12 	1 x 10 g 

	31-07-2022 
37765768 	aangebroken 	nee 

A142002* 	17081 pot 12 	1 x 10 g 
	31-07-2022 

37765769 
A142003 	17081 pot 9 	1 x 5 g 

	31-07-2022 
37765770 	aangebroken 	nee 

A142004* 	17081 pot 9 	2 x 5 g 
	

31-07-2022 
37765771 

17081 pot 11 	1 x 10 g 
	

31-07-2022 
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onaangebroken 	ja 
*De orders A142002 en A142004 dienen als contramonsters 

Kan je daarnaast aangeven wanneer we het rapport met de 
aanvullende semi-kwantitatieve analyse kunnen verwachten, 
inclusief de toelichting op de polymorfie? 

Groet 

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.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
wwuit.rivm.nlien  Committed to health and sustainability 
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From: 
To: 
Subject: 
Date:  

RE: RIVM Brief Onderzoeksopdracht met bijlagen 
vrijdag 20 juli 2018 13:15:00 

Dank! 
Helder rapport 

Van:  e  ‹? 	 @rivm.nl> 
Verzonden: vrijdag 20 juli 2018 12:53 
Aan: 
CC: 	 @igj.n1>;  ar 
Onderwerp: Fw: RIVM Brief Onderzoeksopdracht met bijlagen 

Beste 

hierbij de uitslag van het aanvullende onderzoek CDCA 

met vriendelijke groet 

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

Gentr-noi:  ea h Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
phone: 
email: 	 nvm.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 

• 
 

RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

• www.rivm.n1  De zorg voormorgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake; you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for darnage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nlien  Committed to health and sustainability 

@igj.nl> 
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From: 
To: 
Subject: 	 RE: Resultaten CDCA 
Date: 
	 donderdag 26 juli 2018 09:03:00 

Dag 
In dat geval heeft België voorkeur 
Het contractlab dat voor AMC de analyse heeft gedaan en niets heeft gevonden zit ook in 
België . 
Dit is nog niet verder uitgezocht, en willen we nog opnemen met de Belgische autoriteiten 
na het gesprek vanmiddag. 

Groet mg» 
Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: fri 0.2.e mffilani~g@rivm.nl> 
Datum: donderdag 26 jul. 2018 8:56 AM 
Aan:10.2.e 1111111~1111111111.1k  igj.nl>  
Onderwerp: RE: Resultaten CDCA 

Hoi 10.2.e , 

Ik denk in eerste instantie aan Belgie, Oostenrijk of Duitsland. Maar ik moet dan eerst even in de 
OMCL database zoeken of ze ook wel IS017025 geaccrediteerd zijn voor DLC en dan navragen hoe 
snel e.e.a. kan worden uitgevoerd. 

From: 	107 	 @igjnl> 276'111.111111 
To: ,10.2.e 	 nv 

.
m.n 
~ . 

, 

Date: 	26-07-2018 08:45 

Subject: 	RE: Resultaten CDCA 

Dag  10.21 
ik weet niet met Welk OMCL jullie ervaringen hebben? Zal vooral draaien om hoe snel ze 
het kunnen uitvoeren en hoe we het monster er krijgen. 
Groet 10.2.e 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: 	 @rivin.nl>  
Datum: donderdag 26 jul. 2018 8:01 AM 
Aan: 	 @igi.nl>  
Onderwerp: Re: FW: Resultaten CDCA 
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Hoi LQM,  
dan heb ik het over de contra analyse bij het RIVM. 

Om een ander OMCL het te laten uitvoeren kan ook,, maar dat organiseren kost ook tijd. 
En dan moet dat OMCL ook al de referentiestandaarden in huis hebben. 

Welk OMCL heb je in gedachten, dan kan ik eens polsen ? 

groet rghl 

From 
To: 

Date: 	25-07-2018 17:05 

Subject: 	FW: Resultaten CIDCA 

@igj.nl> 
rivm.n >, 

Dag 
Zie onderstaande vragen van 
bij een ander OMCL? 
Groet ^-71 

 

jk01,2 4, .'hebben we het over den contra analyse bij RIVM of 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 
Datum: woensdag 25 jul. 2018 4:40 PM 
Aan: 
Onderwerp: RE: FW: Resultaten CDCA 

Hallo 

@igi.nl>  

Dit is dan uitgevoerd bij het RIVM en als dit uitgevoerd wordt door een 
ander OMCL? Is dat nog een optie en wie kan dit op korte termijn dan 
regelen bij het RIVM? 

Groet 

Van: 	 @rivm.nl> 

Verzonden: woensdag 25 juli 2018 16:32 
Aan: 	 @igj.nl> 
CC: 	 @igj.nl>; 
Onderwerp: Re: FW: Resultaten CDCA 

Beste 1 0.2.e 

@rivm.nl> 

Een contra analyse van een monster kan pas na 17 augustus plaatsvinden ivm 



sa 
Van: 
Datum: dinsda 
Aan 
Onderwerp: Resultaten CDCA 

@igi.nl>  
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vakantie. 

mvg 

Cc: 
Date: 	25-07-2018 15:55 
Subject: 	FW: Resultaten CDCA 

Dag e)  Irr: 
Graag zou ik uiterlijk morgenochtend de mogelijkheden voor contra analyse vernemen. In 
de middag is er een gesprek met AMC. 
Gezien de spoedeisende karakter zet ik nl ook ik de cc. Mogelijk ben je met vakantie en 
zie je deze mail niet. 

Groet 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Dag 1-4— 
De resultaten van het CDCA grondstof onderzoek zijn gedeeld met het AMC. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat zij gaan vragen om een contra analyse . 
Hoe gaat dit in zijn werk? 
Hoor graag. 

Groet 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

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 
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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. If 
you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. 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 

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.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivin.nl/en  Committed to health 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.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no.  
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 



From: 
Sent: 26 jul. 2018 18:30 

To: 
Subject: RE: Resultaten CDCA 

@igj.nl> 

@rivm.nl> 

Dubbel met mailwisseling doc 436 

Doc. 437 

From: 
To: 	 A 	(aa iqj.n1  
Subject: 	RE: Resultaten CDCA 
Date: 	 donderdag 26 juli 2018 20:38:00 

Hoi 	:,d 

Goed te horen dat de verontreiniging nu bevestigd is door het eigen contractlab. 

Als we nog wat kunnen betekenen dan horen we het wel. 

Groet MI 

Delivered to you by RIVM Mobile environment. 

Dag 
Een korte update 
Het AMC heeft de grondstof en de capsules laten analyseren bij hun eigen contractlab. De 
verontreiniging is bevestigd. Waarom dit in 2017 niet is gevonden is niet bekend. 
Een contra analyse is (nog) niet door het gevraagd en lijkt me ook niet zo waarschijnlijk 
meer, 
Groet Or  IP2"T 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van:10.2.e `~@rivm.nl>  
Datum: donderdag 26 jul. 2018 8:01 AM 
Aan: 1 0.2.e 
	111111111.111.11@igj,n1> 

Onderwerp: Re: FW: Resultaten CDCA 
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From: 
To: 
Subject: 	 RE: onderzoek CDCA capsules 
Date: 	 maandag 13 augustus 2018 12:48:00 

)" ---13-08-2018 12:36:27---Hoi  Es  Heb je ook de ruwe data hoe de semikwantitatieve DLC bepaling is 
uitgevoerd 

From 	 @i9j.nl> 
To 	 @nvm.nl>, 
Da e. 	- - 
Subject RE: onderzoek CDCA capsules 

Hoi 
Heb je ook de ruwe data hoe de semikwantitatieve DLC bepaling is uitgevoerd? 
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Met vriendelijke groet, 

Coor ineren specia istisch Inspecteur IG) 

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

T telefoon 088 120 5000 
gmpgdpaioij.n1  
https•//www.igj.n1  
Twitter: CaIG3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Va n 	 el@rivm nl> 
Verzonden: maandag 13 augustus 2018 08:36 
Aan:1 plgjIMMUM @ig ni> 
Onderwerp: Re: onderzoek CDCA capsules 

Beste V,r1 

hierbij de DLC resultaten. 
De HPLC resultaten kan ik niet beschikbaar stellen; dat betreft op dit moment nog vertrouwelijke 
informatie uit het registratiedossier en de farmacopee expert groep. 



',V;1 • 
PA .1 
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1 

met vriendelijke groet 
1J.PM 

Rijksinstitti ut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Mink:rede van Volisgezondheid, 
Welzijn en Spore 

entre for Health Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
phone: 
email 	 rivm.nl 

From: 	10.2.e 	 @igj.nl>  
To: 	10.2.e . 	 @rivm.nl>, 
Cc: 	'10. 	 Ciaj.nl> 

n > 
Date: 	1 0 - 0 8-2 0 1 8 11:44 
Subject: 	onderzoek CDCA capsules 
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Beste 
In het aatste gesprek met het AMC hebben ze een verzoek gedaan om inzage te hebben 
in de ruwe data van de analyses die zijn uitgevoerd door het RIVM voor het onderzoek in 
de CDCA capsules. Ze zijn met name geinteresseerd in de DLC resultaten en de HPLC 
resultaten. Is het mogelijk om ze deze data te geven? 

Met vriendelijke groet, 

Var., ; '1 -itnti'  ZO:5d 

Coordineren specialistisch Inspecteur IGJ 

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

T telefoon 088 120 5000 
gmpgdpaicij.n1  
https://www.igj.n1   
Twitter: aIGJnI  

Bekijk het verhaal van IG3: Gezond vertrouwen 

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.rivni.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan ti 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.n1  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.riv m.nl /en  Committed to health end sustainability 
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From: 
To: 
Subject: 	Re: Digitale versie monografieen Ph. Eur meest recente versie oa CDCA 
Date: 	 woensdag 15 augustus 2018 08:31:00 
Attachments: 	51000E-Control of impurities.pdf 

2034E-Substances for Pharmaceutical use.odf 
2619E-pharmaceutical preparations.pcif 
1189E-CDCA.pdf 

(See attached file: 2619E-pharmaceutical preparations.pdp(See attached file: 51000E-
Control of impurities.pdfi(See attached file: 2034E-Substances for Pharmaceutical 
use.pdfi(See attached file: 1189E-CDCA.pdf) 

mvg  

11511~111111111111111111 	) ---14-08-2018 08:23:59---Bestem, Voor beantwoording 
van vragen moeten wij gaan refereren aan de Ph. Eur. Wij hebben hela 

From: 	 @igj.nl> 
To: ' 	 nvm.n >, 
Date: 
Subject: Digitale versie monografieen Ph. Eur meest recente versie oa CDCA 

Beste gait 
Voor beantwoording van vragen moeten wij gaan refereren aan de Ph. 
Eur. Wij hebben helaas niet de meest recente versie. 
Zou jij mij wellicht kunnen helpen? 
Ik heb op zoek naar de digitale meest recente versie van: 
• General Monographs: Pharmaceutical preparations (laatste versie 
die ik heb in hardcopy is 04/2013:2619) 
• General Texts: 5.10 Control of Impurities in substances for 
Pharmaceutical Use 
• Monograaf. CDCA. 
Bij voorbaat zeer veel dank! Mede namens (°' 

Met vriendelijke groet, 

Cordinerend / Specialistisch Inspecteur IGJ 

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



Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen  

T telefoon : 088 120 5000 (alg) 
F fax : 088 120 5001 
M 

©igj.n1  
https://www.igj.n1   
Twitter: @IGJnI  
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Aanwezig: maandag tot en met donderdag 

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 voorschade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage. of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nlien  Committed to health and sustainability. 
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 

lt o 

RE: analyse grondstof CDCA 
dinsdag 11 september 2018 11:52:00 

Dear kyl 

Today are send with courier 3 samples of CDCA batch 170801. 

order A142001 bottle 12 
order A142003 bottle 9 
order A143501 bottle 11 

with kind regards 
1O-1-a 
IVAtlA 

."4--n- J Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

en re or ea Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven. The Netherlands 
phone: 
email: 	erivm.n1 

---11-09-2018 09:54:55---Dear P,? , Thank you very much. If you do not need the 
samples anymore, we would be happy to receiv 

From: @sciensano.be> 
To: 	 rivm.nl>, 
Date: 
Subject: RE: analyse grondstof CDCA 

Deal. 

Thank you very much. If you do not need the samples anymore, we would be 
happy to receive them. Can you teil mee for which test the samples were found to 
be out of spec? Is it possible to obtain a copy of your analytical report? 

Thanks in advance, 

IVfe icaments et Produits de Santé — Geneesmiddelen en Gezondheids 
Producten 
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Sciensano 
Rue Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussels 
www.sciensano.be   

Please consider the environment before printing this e-mail 

From: @rivm.nij 
Sent: Tuesday, September 11, 2018 9:37 AM 
To 102atweeki@sciensano.be> 
Subject: RE: analyse grondstof CDCA 

Dea r r24A , 

there are 2 opended samples left (bottle 9 and 12) from batch 170801. That are 
the bottles from which we analysed the CDCA. 

Additionally there is a bottle 11 from the same batch 170801; we did not analysed 
the CDCA from that bottle. 

If you want I can send the 3 bottles to your lab 

Sciensano 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

Rue SafWytsmanstraat 14e 
1050 Brussel 
Belgie 

kind regards 
1027d-- 
Kt.-7,Ïg2 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Mleisztrie van »Ongezondheid, 
Welzijn en Span 

Centre for Health Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
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phone: 10.2.e1111. - 	. 
email: 10.2.e 	@rivm.n1 

From: 	10.2.e ~111~§109111@sciensano.be>  
To: 	10.2.e 	 rivm.nl>, 
Date: 	10-09-2018 18:39 
Subject: 	RE: analyse grondstof CDCA 

Dear 

Thank you for your prompt reply. 1 suppose this was the test that was out of 
specification? We will check if we can limit ourselves to performing only this. 
If you still have some sample it would be great. 

Kind regards, 

102:0 

10.2.e 
10.2.e 
Médicaments et Produits de Santé — Geneesmiddelen en Gezondheids 
Producten 
T +10.2.e 
Skype: sciensano1 0.2.e 

25d'ciensano 
Rue Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussels 
www.sciensano.be   

b-A Please consider the environment before printing this e-mail 

From: 	 @rivm.nl] 
Sent: Monday, September 10, 2018 3:30 PM 
To: 	 @sciensano.be> 
Subject: Fw: analyse grondstof CDCA 

Dear 

In my project we performed the TLC test on CDCA for the Dutch inspectorate. 
I will check if there is an amount of sample left to perform the TLC test by your 
laboratory. 
I keep you informed. 

kind regards 



RIVM/NL@RIVM, 

From: 
Sent: 10 sep. 2018 14:00 
To:, 	 ra. 

@sciensano.be> 

@rivm.nl>,  fl.,,;, .7E 
	

Arri 
@rivm.nl> 
@sciensano.be>, 

@sciensano.be> 

Doc. 453 

Forwarded by 10.2.e 	/RIVM/NL on 10-09-2018 15:27 

From: 	10.2.e 	/RIVM/NL 
To: 	10.2.e 	/RIVM/NL@RIVM, 1[0 
Cc: 	10.2.e 	@rivm.nl  
Date: 	10-09-2018 14:11 
Subject: 	Fwd: FW: analyse grondstof CDCA 

Pakken jullie dit svp op? 

Delivered to you by RIVM Mobile environment. 

Subject: FW: analyse grondstof CDCA 

Dag alk.  

Kunnen jullie mij informeren wie bij jullie verantwoordelijk was voor deze analyse en me 
meer info zou kunnen geven. 

Groeten, 

Médicaments et Produits de Santé - Geneesmiddelen en Gezondheids Producten 
T+  
Skype: sciensano~ 
[cid:image002.jpg@01D4490E.8F1D9F40] 
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Rue Juliette Wytsmanstraat 14 * 1050 Brussels 
www.sciensano.be<http://www.sciensano.bei> 

P Please consider the environment before printing this e-mail 

From: Medicines 
Sent: Monday, September 10, 2018 10:57 AM 
To: 	 @sciensano.be>;  10.2.e 

osciensano.be> 
Cc:1.1.1.1111 na sciensano.be>;  10.2.e .,i2j1111 

sciensano.be> 
Subject: FW: analyse grondstof CDCA 

From: 10.2.e 	 _pfagg-afmps.be] 
Sent: 10 September 2018 09:04 
To: Medicines <Medicines@sciensano.be<mailto:Medicines@sciensano.be>> 
Subject: analyse grondstof CDCA 

Beste collega's, 

Als bevoegde autoriteit zijn wij op de hoogte gebracht van een mogelijks 
kwaliteitsprobleem betreffende de grondstof chenodesoxycholic acid (CDCA). 
Het betrokken lot van deze grondstof werd immers door twee verschillende labo's 
geanalyseerd (waaronder het Nederlandse OMCL RIVM) waarbij tegenstrijdige conclusies 
betreffende de conformiteit van dit lot werden bekomen bij de twee labo's. 
We zijn nu aan het nagaan of dit lot nog beschikbaar is voor bijkomende analyse. 
Graag zouden wij dan ook willen vragen of, als het lot nog beschikbaar zou zijn, Sciensano 
deze grondstof zou kunnen analyseren? 

Alvast bedankt voor jullie feedback. 

M vg, 
isf2A 

[cid:image008.pngR01D26A67.D3CF2730] 

-11.2)7'gkk 

@fagg.be<mail  

Dossierbeheerder 
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DG Inspectie / Afdeling Industrie / Cel Rapid Alerts-Staalnameplan 
DG Inspection / Division Industrie / Cellule Rapid Alerts-Plan d'échantillonnage 
GD Inspektion / Abteilung Industrie / Stelle Schnellwarnungen-Prob ennahmeplan 
DG Inspection / Industry Division / Rapid Alerts Entity-Sampling plan 

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

Place Victor Hortaplein 40 / 40 
1060 BRUXELLES - BRUSSEL - BRUSSEL - BRUSSELS 
T + 32 2 528 40 00  

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

[https://www.fagg.be/sites/default/files/content/fb.png]  
<https://www.facebook.com/FAGG.bel> 
[https://www.fagg.be/sites/default/filesicontent/twiter.png]  
<https://twitter.com/FAGG_be> 
[https://www.fagg.be/sites/default/files/content/linkdin.png]  
<https://www.linkedin.com/company/808980/> 

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

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

Diese E-Mail kann vertrauliche Informationen enthalten, die nur fr den Adressaten 
bestimmt sind. Sollten Sie diese E-Mail versehentlich erhalten haben, bitten wir Sie um 
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sofortige Mitteilung an den Absender die E-Mail nicht zu verwenden und sie zu zerstOren. 
Rk den Inhak dieser E-Mail haftet nur der Absender, der nicht fijt-  irgendwelche nderung 
seiner Nachricht verantwortlich gemacht werden kann. 

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

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.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If 
you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health 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.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If 
you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health 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.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 
Attachments: 

RE: RIVM Brief Onderzoeksopdracht met bijlagen 
woensdag 12 september 2018 08:00:00 
uitslagbrief CH2018-002 CDCA def-correctie.odf 
uitslagbrief CH2018-002 CDCA aanvullend-def-correctie.pdf 

Bestel:"Q:g76  olitd 

hierbij de gewijzigde rapportages 
(See attached file: uitslagbrief CH2018-002 CDCA aanvullend-def-correctie.pdfi(See 
attached file: uitslagbrief CH2018-002 CDCA def-correctie.pdf) 

mvg 

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

1K7,1,1:'r 
ke 
en re or' eah Protection 

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
phone: 
email: 	 ivm.n1 

,11(0):-2j.i" 	)" ---10-09-2018 10:29:37---Beste NA, Door de alertheid van een andere collega 
heb ik geconstateerd dat er een typefout in he 

From ,!ei,.2)Ji,'i' - . ' 	-:.. 	@igj.nl> 
To' .I0,i;')., z1 	 • rivm.nl>, 
Cc 'Ke:if:',..: 	 @igj.ni>, 11,0j'e t Date e s• e : 
Subject RE: RIVM Brief Onderzoeksopdracht met bijlagen 

42.2114-3. @Igi nl>  

Dubbel met document 447 

1 	 
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From: 
To: 
Subject: 	 RE: Zienswijze RIVM openbaarmaking documenten inzake CDCA 
Date: 	 donderdag 17 januari 2019 14:08:22 

Dag mug 
Hartelijk dank voor de snelle reactie. De documenten worden nog besproken met IGJ, maar 
goed om alvast te weten dat het RIVM geen problemen ziet. 

Groet, 

Van: 	 @rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 14:04 
Aan: Irke),>, 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Zienswijze RIVM openbaarmaking documenten inzake CDCA 

Beste 12.t9 

Ik zie geen problemen, maar het is misschien beter dit te vragen aan 	(IGJ) omdat deze 
informatie van haar afkomstig is. Ik heb alleen maar de mail gestuurd inzake hoeveel monster 
noodzakelijk is voor het onderzoek (RIVM antwoord). 

Groet 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Web* en Sport 

e 

en re or ea h Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
phone: 
email 	 ivm nl 

From: 	 Ominvws.nl] 
Sent: on er ag 	januari 	13:49 
To: '.K0.1':')), 
Cc: 11 0 everzoe en 
Subject: Zienswijze RIVM openbaarmaking documenten inzake CDCA 

Beste 

Het ministerie van VWS heeft een Wob-verzoek ontvangen waarin o.a. wordt gevraagd om 
informatie over het handhavingsverzoek van Leadiant over de magistrale bereiding van CDCA 
door het Amsterdam UMC openbaar te maken. Onder de documenten bevinden zich ook 
documenten waarbij het RIVM betrokken is. Wij zijn voornemens om deze documenten 
(gedeeltelijk) openbaar te maken, maar voordat er een besluit wordt genomen wil ik de 
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desbetreffende documenten eerst aan je voorleggen voor zienswijze. 

De persoonsgegevens lak ik in ieder geval weg, maar voor het overige is het voor mij moeilijk in 
te schatten of er sprake is van gevoelige informatie die op grond van de Wob niet openbaar 
gemaakt zou moeten worden. Zou ik je volgende week hierover even kunnen bellen? 

De documenten waar het om gaat heb ik toegevoegd aan deze mail. Vanwége de grootte van de 
bijlagen zend ik de documenten in 2 e-mails toe. Dit is e-mail 1 van 2. 

Ik hoor het graag en alvast bedankt voor je reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Jurist -.Cluster Openbaarheid van bestuur 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag 

EMIR  minvws.n1 
T: 070 

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.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addresseeor 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.nl/en  Committéd to health and sustainability 
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> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Inlichtingen bij 
10.2.e 

Directie Wetgeving en 
3uridische Zaken 
Bezoekadres! 
Parnassusplein 
2511 VX Den 
T, 070 340 79 1.1. 
F 070 340 59 84 
www.rblcsoverh.Ad .n1 

Datum: 
	2 9 MEI 2019 

Betreft: Besluit op uw Wob-verzoek 

Geachte 1111111111111~1111~ 
In uw brief van 10 augustus 2018, ontvangen op 14 augustus 2018, heeft u met 
een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om 
informatie over het handelen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: 
de inspectie) inzake het stoppen van de bereiding van het geneesmiddel CDCA 
door de ziekenhuisapotheek van het Amsterdam UMC. 

De ontvangst van uw verzoek is bij brief van 15 augustus 2018 bevestigd. Bij e-
mail van 28 augustus 2018 bent u erover geïnformeerd dat het onderzoek van de 
inspectie naar aanleiding van het handhavingsverzoek nog niet afgerond Is' en dat 
er gedurende dit onderzoek geen documenten openbaar worden gemaakt. U bent 
gevraagd of u bereid bent om het Wob-verzoek aan te houden, dan wel in te 
trekken, in afwachting van de afronding van het inspectieonderzoek. 

Bij brief van 30 augustus 2018 heeft u via AKD advocaten laten weten dat u geen 
aanleiding ziet om uw Wob-verzoek in te trekken dan wel aan te houden. 

Op 4 oktober 2018 heb ik uw verzoek om informatie afgewezen. U heeft daar op 
13 november 2018 bezwaar tegen gemaakt. Hierover ontvangt u apart bericht. 

Omdat het onderzoek van de Inspectie Inmiddels is afgerond en daarom een 
geheel nieuwe situatie is ontstaan, heb ik besloten een nieuw besluit te nemen op 
uw verzoek van 10 augustus 2018. Mijn vorige besluit van 4 oktober 2018, met 
kenmerk 2018.075 1427812-182099-WJZ, trek ik hierbij in. 

Voor de lange behandelduur van uw verzoek bied ik u mijn excuses aan. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante 
bepalingen verwijs ik u naar bijlage A. 

Ons kenmerk 
2018.092/2018.075 
1532528-190813-W)Z 

Bijlage 
A + afschrift geanonimiseerd 
besluit 

Uw brief 
10 augustus 2018 

Uw kenmerk: 
1870565/AdK/TvP 

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

Zie ook de beantwoording van de Kamervragen d.d. 3 september 2018 (kenmerken: 
2018Z14803 en 2018214590). Pagina 1 van 4 
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Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken en 
verwijs hierbij naar een afschrift van een besluit van heden op een Wob-verzoek 
van 17 september 2018 (kenmerk: 2018.092 1532506-190801-WJZ). De door u 
gevraagde informatie valt volledig onder de reikwijdte van dat verzoek. 

Wijze van openbaarmaking 
De derdebelanghebbenden krijgen twee weken de tijd om een bezwaarschrift in te 
dienen en de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als de 
derden dit niet doen, worden de documenten u na afloop van deze termijn 
toegestuurd. Als de derden wel bezwaar maken en verzoeken om een voorlopige 
voorziening, wordt deze procedure afgewacht. 

Plaatsing op internet 
De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een ieder 
kenbaar gemaakt op W.14W.njksoverheid.nl.  

Awb-procedure 
Dit nieuwe besluit treedt in de plaats van het vorige besluit van 4 oktober 2018 
met kenmerk 2018.075 147812-182099-WJZ waartegen u op 13 november 2018 
bezwaar heeft gemaakt. Daardoor is uw bezwaar nu automatisch gericht tegen 
beide besluiten. Naar mijn oordeel komt dit nieuwe besluit echter (deels) 
tegemoet aan uw bezwaar. Daarom verzoek ik u mij binnen twee weken 
schriftelijk te laten weten of u uw bezwaarschrift intrekt, dan wel of u uw 
bezwaarschrift handhaaft. Als u uw bezwaarschrift handhaaft, verzoek ik u aan te 
geven waarom u wilt doorgaan met de behandeling van het bezwaar. U kunt uw 
reactie per e-mail (W1Z.bez.vircriberoerrninvws,n1), per post of per fax sturen 
aan: 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
T.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 
Fax: (070) 340 59 84 

Ik verzoek u bij uw correspondentie inzake deze herziening WJZ-nr. 2018001318 
te vermelden. 

Directie Wetgeving en 
juridische Zaken 

Ons kenmerk 
2018.092/2018.075 
1532528-190813-WJZ 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

Hoogachtend, 

Pagina 2 van 4 
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Bezwaar 
Het Indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. 
Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www,rijksoverheid.nliministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit en misschien bezwaar wilt maken. 
Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 
Wilt u bezwaar maken, dan moet dit binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief 
staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. 
Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 
ingescande handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20350, 
2500 E] Den Haag. 

1J kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u in de rechterkantlijn) 
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 
bent tot het indienen van het bezwaar. 

Informatie voor het treffen van een voorlopige voorziening (vovo) 
Conform het bepaalde in artikel 6, vijfde lid, van de Wob, worden de belanghebbenden in de 
gelegenheid gesteld om binnen twee weken na dagtekening van deze beschikking, aan te 
geven of men bedenkingen heeft tegen openbaarmaking van de door u gevraagde 
informatie. Dit kan door het Indienen van een bezwaarschrift bij het ministerie van VWS en 
door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, dit 
besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken na dagtekening van dit 
besluit een bezwaarschrift is ingediend en een voorlopige voorziening is aangevraagd, wordt 
de uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke 
openbaarmaking wordt overgegaan. 

Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 

Ons kenmerk 
2018.092/2018.075 
1532528.190813-Wa 

Pagina 3 van 4 
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Bijlage A 

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 

zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon In gevaar zou kunnen brengen; 
b. cie veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie Ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de 
betrokken persoon heeft Ingestemd met openbaarmaking. 

Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken 

Ons kenmerk 
2018.092/2018.075 
1532528-190813-W3Z 

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering Informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of 
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de Informatie in tot 
personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, Indien het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is 
gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, Is van overeenkomstige toepassing. 

Pagina 4 van 4 
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From: 	 Dienstpostbus VWS WJZ Wob 
To: 
Cc: 	 Dienstpostbus VWS WJZ Wob  
Subject: 	 Afschrift besluit op verzoek om informatie 2019.092/AB-12 
Date: 	 woensdag 29 mei 2019 17:29:19 
Attachments: 	190529 Wob-besluit 2018.092-2018.075 1532528-190183-WJZ-o1.pdf 

190529 Wob-besluit 2018.092-2018.075 1532528-190183-WJZ-Q.pdf 
Doc 45.0.odf 
Doc 54.0.ndf 
Doc 54.1.pdf 
Doc 54.2.odf 
Doc 54.3.pdf 
Doc 63.0.pdf 
Doc 68.0.pdf 
Doc 69.0.pdf 
Doc 70.0.pdf 
Doc 110.0.pdf 
Doc 110.1.pdf 
Doc 110.2.pdf 
Doc 110.3.pdf 
Doc 110.4.pdf 
Doc 110.5.pdf 

Beste collega's, 

Hierbij ontvangen jullie een afschrift van een besluit dat vandaag zal worden verzonden. Tevens 
zijn de te openbaren documenten bijgevoegd, zodat jullie op de hoogte zijn van de informatie 
die openbaar zal worden gemaakt. 

Met vriendelijke groet, 

1707gg:in  
Balie bezwaar, beroep en Wob 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 
Directie Wetgeving & Juridische Zaken 
Parnassusplein 51 2511 VX 1 Den Haag 1 kamer 18.14/22 
Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 

LONtrel 
@minvws.nl 
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 
Attachments: 

5 1 2 e 
5 1 2 e 
RE: factuur voor onderzoek 
dinsdag 11 juni 2019 17:36:06 
image001.onq 

Hi 

Heb wat meer gegevens nodig: 
AMC staat 2 keer in SAP en de factuuradres gegevens zijn ook verschillend van deze 2. 
Welke moet het zijn? 

[Zoeitbegr. Lndi postcodeiPkiats 	1 
1AMC 	j NL 1145 AZ AMSTERDAM AMSieXDAM UMCLOCATIEAMC  
AMC MEDICA NL 1105 AZ AMSTERDAM AMC MEDICAL RESEARCH BV 

Wanneer we de factuur van 6.401 excl btw naar het AMC sturen is het gebruikelijk dat 
er een referentienummer meegestuurd wordt. Bv zoals ons SAP-bestelnummer op 
facturen die wij moeten betalen. 
Kan je navragen bij 5.1. 	of dat ook in dit geval wenselijk is? 

Met vriendelijke groet, 

Stafeenheid Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Postbus 1 13720 BA Bilthoven 
T: +31 

Aanwezig op 

From: 
Sent: onder ag juni 2019 13:56 
To: 5 rt. 
SubjeailádiJur voor onderzoek 

Hoi F:270, 
Ik.wil graag een factuur laten opstellen voor CDCA onderzoek uitgevoerd voor het AMC 
tav 
Kun jij dat verzorgen ? 

Het gaat om de declaratie van de uren: 53,5 uur Midden en 8 uur Hoog 
Ik stuur deze factuur dan uit gelijktijdig met de rapportage. 

Alvast dank, met vriendelijke groet 
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From: 
1,... 

Subject: 	 uitslag uitslag onderzoek CDCAokt2019 
Date: 	 maandag 4 november 2019 16:52:51 
Attachments: 	uitslagbrief CH2019-003 f1671def.odf 

Geachte mevrouw 1, 6  

Hierbij de uitslag van het onderzoek aan 3 CDCA monsters. 

Met vriendelijke groet, nal 

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

e or 	ah Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
phone: IO2:-:" 	-hi- 
email:10 	 nl 



Datum 	4 november 2019 
Betreft 	CH2019-003 CDCA, folder 1671 

wetenschappelijk medewerker 
GZB 

Status: def Pagina 1 van 2 

Impurity I 
HPLC-RI: 

• Imp I 5 0,5% 

Versie: 1.0 

CDCA mondgrafie #11 
(Pharmeuropa 31.3)  
Parameter/eis 

167101 

eiáltaat 

> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven 

Amsterdam UMC, locatie AMC 
Tav. 
Postbus 22660 
1100 DD Amsterdam 

11111111ln Dil IuIu h ju i 1111 dil jhll II 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

KvK Utrecht 30276683 

T 030 274 91 11 

F 030 274 29 71 
info@rivm. n1 

Ons kenmerk 
1671/2019 GZB/EKL/dwg 

Behandeld door 

T 

(ffirivm.n1 

Bijlage: 

Geachte 

Op 3 oktober jl. hebben wij van u ontvangen 3 potjes Chenodeoxycholic acid 
grondstof (CDCA) met de vraag deze te onderzoeken op de aanwezigheid 
van de dimeer onzuiverheid conform de methode uit de draft Ph.Eur. 
monografie van CDCA, zoals gepubliceerd in Pharmeuropa 31.3. 

De monsters zijn ingeschreven onder het project CH2019-003, folder 1671 
met de volgende ordernummers: 

Hierbij treft u de resultaten van het onderzoek aan. 

De drie orders van folder 1671 zijn onderzocht met HPLC-RI op de 
aanwezigheid van de dimeer onzuiverheid (Impurity I) volgens de draft 
Ph.Eur. monografie van CDCA (XXXX:1189), zoals gepubliceerd in 
Pharmeuropa 31.3 (PA/PH/Exp. 11/T (19) 1 ANP). 
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Alle drie de orders, batch M1767,, ,741:7711  voldoen niet aan de in de draft 
voorgestelde eis voor onzuiverheid I. 

Conclusie 
De onderzochte monsters CDCA van folder 1671 overschrijden allen de 
voorgestelde limiet van 0,5% voor "Impurity I" uit de draft Ph.Eur. 
monografie Chenodexycholic acid (XXXX:1189), zoals gepubliceerd in 
Pharmeuropa 31.3. 

Datum 
4 november 2019 

Ons kenmerk 
1671/2019 GZB/EKL/dwg 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Versie: 1.0 
	

Status: def 	 Pagina 2 van 2 
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From: 	 5.1.2 e 
To: 	 5.1.2.e 
Subject: 	 FW: factuur CDCA onderzoek RIVM 
Date: 	 woensdag 6 november 2019 08:22:08 
Attachments: 	CDCA facturering 2019.pdf 

Hoi 511 Zid 

Zou je weer een factuur willen opstellen voor het AMC. 
Het gaat thans om 20 uur midden en 4 uur hoog tarief. 

Alvast bedankt 

From: 
Sent: donderdag 27 juni 2019 13:26 
To '5;s1-11't @a mc nl' 542 @ a m c nl> 
Subject: factuur CDCA onderzoek RIVM 

Hierbij de factuur mbt het onderzoek aan CDCA samples. 

Met vriendelijke groet, 

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

ten re or Health Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
phone: +31 5.1.2.e J. 
email:5 1 2 e' 1(a)rivrn nl  



Factuur Datum 
25.06.2019 

Declaratie i.v.m. project: CDCA onderzoek Factuurnummer 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Afzender: Postbus 1, 3720 BA Blithoven 

Amsterdam UMC locatie AMC 
Crediteurenadministratie 
151-„2.e ,@annc.n1) 
Postbus 400 
1115 Z3 DUIVENDRECHT 

Contactpersoon 

Debiteuren--  
0:12,è 

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

Uw kostenplaats 
Uw contactperoon : Debiteurnummer 

16.1:21 

Ordernummer 
132460 

KvK nummer 
Utrecht 30276683 

Bank 
ING, Amsterdam 

Rekeningnummer 
45.1.2.e 

Ons projectnummer: V/080019/19 
Ons contactpersoon: (5.1.2.e 
Ons contactpersoon facturatie : 	030-15.1.2.e 

Werkzaamheden CDCA onderzoek 

Bedrag 

IBAN 
iF5-71.2.e 

Swift 
INGBNL2A 

BTW nummer RIVM 
NL821772302B01 

Uw BTW nummer 
NL004627672B01 

Betaalcondities 
Betaling voor 25.07.2019. 

Bij betaling s.v.p. het 
factuur- en het debiteuren-
nummer vermelden. 

Subtotaal 
	

6.401,00 
BTW 21,0 % 
	

6.401,00 
	

1.344,21 

Eindbedrag 
	 EUR 7.745,21 

Pagina 1 van 1 
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From: 	 10.2.e 
To: 	 10.2.e 
Subject: 	 RE: uitslag onderzoek CDCAokt2019 
Date: 	 donderdag 7 november 2019 12:48:39 

Geachte mevrouw 

Dank voor deze uitslag. Ik verwacht dat wij op zeer korte termijn een nieuwe batch zullen aanbieden. Ik zal hier 
begin volgende week contact over opnemen. 

Met hartelijke groet, 

Van: 	 @rivm.nl> 
Verzonden: maandag 4 november  2019 16:53 
Aan: OMR' 	""- 11@amsterdamumc.nl> 
Onderwerp: uitslag onderzoek CDCAokt2019 

Geachte mevrouw 1 0~.1111 

Hierbij de uitslag van het onderzoek aan 3 CDCA monsters. 

Met vriendelijke groet, 

[cid:0 =4EBBO9B8DFEC4AAC8f9e8a93d193869091@local] 

Centre for Health Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
phone: 
email: 	 @rivm.nl>  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1<http://www.rivm.n1/>  De zorg voor morgen begint vandaag 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
www.rivm.nl/en<http://www.rivm.nl/en> Committed to health and sustainability 

VUmc disclaimer : www.vumc.nl/disclaimer  
AMC disclaimer : www.amc.nl/disclaimer  
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From: 	 10.2.e 	 ,1 
To: 	 10.2.e 
Subject: 	 RE: uitslag onderzoek CDCA_N0V2019 
Date: 	 donderdag 12 december 2019 11:25:39 

Geachte mevrouw 10.2.e  

Dank voor de mail met uitslag. 

Met vriendelijke groet, 
Ok.;27-rOl 

Van: 	 @rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 12 december 2019 10:58 
Aan 	 @amsterdamumc.nl> 
Onderwerp: uitslag onderzoek CDCA_NOV2019 

Geachte mevrouw RM~-1, 

Hierbij de uitslag van het onderzoek aan de 3 CDCA monsters, die we van u ontvangen 
hebben op 20 november jl. 

Met vriendelijke groet, 

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

rID2Tre''' 
02e<., 

Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven. The Netherlands 
phone: 
email: 	 , • nvm.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contáin information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messagés. 
www.rivm.nUen  Cornmitted to health and sustainability 

VUmc disclaimer : www.vumc.M/disclaimer 
AMC disclaimer : www.amc.nl/disclaimer  
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A169301 
A169302 
A169303 

	1 
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Impurity I 
HPLC-RI: 

• Imp I 5 0,5% 

Versie: 1.0 

CDCA monografie #1189 
(Pharmeuropa 31.3) 
Parameter/eis 

A169301 

Resultaat 

A169302 

Resultaat 

A169303 

Resultaat 

> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven 

Amsterdam  UMC, locatie AMC 
Ta v ,ra`Lte'kiNir" 
Postbus 22660 
1100 DD Amsterdam 

,1111111,11.111111+111111111111111111 

Datum 	12 december 2019 
Betreft 	CH2019-003 CDCA, folder 1693 

Doc. 468 

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

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

KvK Utrecht 30276683 

T 030 274 91 11 

F 030 274 29 71 
info@rivm.nl  

Ons kenmerk 
1693/2019 GZB/EKL/dwg 

Behandeld door 
1192.finffl 
wetenschappelijk medewerker 
GZB 

T 152.12 
F 

Bijlage: 

Geachte mevrouw 

Op 20 november jl. hebben wij van u ontvangen 3 potjes Chenodeoxycholic 
acid grondstof (CDCA) met de vraag deze te onderzoeken op de 
aanwezigheid van de dimeer onzuiverheid conform de methode uit de draft 
Ph.Eur. monografie van CDCA, zoals gepubliceerd in Pharmeuropa 31.3. 

De monsters zijn ingeschreven onder het project CH2019-003, folder 1693 
met de volgende ordernummers: 

Hierbij treft u de resultaten van het onderzoek aan. 

De drie orders van folder 1693 zijn onderzocht met HPLC-RI op de 
aanwezigheid van de dimeer onzuiverheid (Impurity I) volgens de draft 
Ph.Eur. monografie van CDCA (XXXX:1189), zoals gepubliceerd in 
Pharmeuropa 31.3 (PA/PH/Exp. 11/T (19) 1 ANP). 
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Alle drie de orders, batch am 	, voldoen aan de in de draft 
voorgestelde eis voor onzuiverheid I. 	 Datum 

12 december 2019 

Ons kenmerk 
1693/2019 GZB/EKL/dwg Conclusie 

De onderzochte monsters CDCA van folder 1693 voldoen aan de 
voorgestelde limiet van 0,5% voor "Impurity I" uit de draft Ph.Eur. 
monografie Chenodexycholic acid (XXXX:1189), zoals gepubliceerd in 
Pharmeuropa 31.3. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Versie: 1.0 
	

Status: def 	 Pagina 2 van 2 
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 
Importance:  

FW: factuur CDCA onderzoek RIVM 
vrijdag 13 december 2019 12:09:07 
High 

H o iS  fi2'r0 

We hebben weer een analyse uitgevoerd voor het AMC. 
Dus er kan een identieke factuur (20 uur MIDDEN en 4 uur HOOG) uit naar het AMC; 
kenmerk is CDCA November2019 

Alvast bedankt 

From: 
Sent: woensdag 6 november 2019 09:46 
To 	 @rivm.nl> 
Subject: RE: factuur CDCA onderzoek RIVM 

Oktober 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: woensdag 6 november 2019 09:41 
To 5 _ 	,rark 	 @rivm.nl> 
Subject: RE: factuur CDCA onderzoek RIVM 

H i 

Het is handig om een periode erbij te zetten omdat dit de 2de factuur is dit jaar. 
Kan jij aangeven in welke maand(en) de werkzaamheden hebben plaatsgevonden? 

Met vriendelijke groet, 

Stafeenheid Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Postbus 11 3720 BA Bilthoven 
T: +31 gir 

Aanwezig op 5: ..21 

From:5.1.2.e 	 @rivm.nl> 
Sent: woensdag 6 november 2019 08:22 
To:5.1.2.e 	 @rivm.nl> 
Subject: FW: factuur CDCA onderzoek RIVM 



Doc. 470 

From: 
To: 
Subject: 
Date: 

RE: CDCA 
dinsdag 1 september 2020 08:40:58 

Beste 10.2.e , 

Wil je alleen onderzoek op de dimeer of onderzoek cf de gehele monografie ? 
Ik moet even nagaan, onder welke voorwaarden we dit onderzoek kunnen uitvoeren; wij 
zijn in principe geen keuringslaboratorium. 

Je hoort van me. 
Groet 

From: 	 @amsterdamumc.nl> 
Sent: maandag 31 augustus 2020 17:19 
To: 	 @rivm.nl> 
Cc: ike), 	 @amsterdamumc.nl> 
Subject: CDCA 

Geachte mevrouw10.2:e 

Graag zouden wij 3 CDCA monsters ter analyse willen aanbieden. Is dat mogelijk? 

Met hartelijke groet, 

VUmc disclaimer : www.vumc.nt/disclaimer 
AMC disclaimer : www.amc.redisclaimer 



From: 
To: 
Subject: 
Date: 

• .f.M • 

RE: CDCA 
xS  

dinsdag 6 oktober 2020 13:17:04 

Doc. 471 

Dank. Ik overleg verder met het lab. 
Groet,T0.2.e 

Van: 10.2.6~ 	rivm.nl> 
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 13:04 
Aan:10.2.e 
Onderwerp: RE: CDCA 

Hoi 10.2.e 

@amsterdamumc.nl> 

Er is in principe maar 1 piek bij retentie van 20 min zichtbaar in het chromatogram en 
dat is de dimeer, zie ook het voorbeeld chromatogram in de pharmeuropa draft tekst. 

Groet 10.2.e  

From:10.2.e 
Sent: dinsdag 6 oktober 2020 12:59 
To:10.2.e 
Subject: RE: CDCA 

Beste X103:1 

@amsterdamumc.nl> 

Er ligt een uitdaging bij de uitvoering van de analyse. Ons contract lab geeft aan dat de referentie 
standaard CDCA for systemsuitability CRS niet verkrijgbaar is. Deze standaard zou impurity I, de 
dimeer, bevatten. De berekening is aan de hand van CDCA, maar voor identificatie van impurity I 
is de standaard nodig. Heb je een suggestie hoe we dit kunnen oplossen? 

Dank alvast voor je reactie. Het is ook altijd mogelijk om even te bellen. 

Hartelijke groet, 

Van: 	 @rivm.nl>LP,.  
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 8:50 
Aan: 
Onderwerp: RE: CDCA 

Beste 10.2.e , 

@amsterdamumc.nl> 

Het klopt dat de monografie nog niet in de EP is gepubliceerd, Maar de methode is wel in 
de Pharmeuropa gepubliceerd en die is voor een ieder met een abonnement toegankelijk 
(semi-openbaar). Het test lab kan dus in principe de tekst uit de Pharmeuropa 
gebruiken. 

Met vriendelijke groet 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie von Voiggezonditeid, 
Welzijn en Sport 

10.2.e 
10.2.e 
tentre tor Health Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
phone: 
ernail 	 ivm nl 

c amsterdamumc.nl> From: 
Sent: donderdag 1 oktober 2020 16:58 
To: 	 rivm.nl> 
Subject: RE: CDCA 

Beste 113,1 

De nieuwe methode is, zover wij hebben kunnen nagaan, nog niet gepubliceerd in de Ph. Eur. 
Hierdoor is het voor ons contract laboratorium niet mogelijk om de bepaling op dimeer te 
verzorgen. Zouden jullie ons verzoek daarom kunnen heroverwegen? Het betreft overigens 
alleen de bepaling op dimeer. 

Met hartelijke groet, 
10.2.e 

Van: 1 0.2.41.1111.111111Privm.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 11:55 
Aan: 1 0.42111111111111~~  Pamsterdamumc.nl> 
Onderwerp: RE: CDCA 

Beste apkm 
We kunnen deze testen niet meer voor je uitvoeren. Het is beter om, aangezien de 
methode is gepubliceerd in de Ph.Eur, het onderzoek uit te besteden bij een contract 
laboratorium. 

Met vriendelijke groet 

itijksinstituutvoor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volbgeumaeid, 
Welzijn en Sport 
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Centre for Health Protection 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM-GZB) 
PO box 1 
3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
phone: 
email 	 ekrivrn 

From: 1°-2~1111111~1amsterdamumc.nl>  
Sent: maandag 31 augustus 2020 17:19 
To: 1 0.2. e ~al  Privm.ni>  
Cc: 1,9,je 	 (@a msterdam u mc.n I> 
Subject: CDCA 

Geachte mevrouw 

Graag zouden wij 3 CDCA monsters ter analyse willen aanbieden. Is dat mogelijk? 

Met hartelijke groet, 

VUmc disclaimer : www.vumc.nlidisciaimer 
AMC disclaimer : www.amc.ntidisclaimer 

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.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inforrn 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 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor.0 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.rivmni  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health 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.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nUen Committed to health and sustainability 
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5.1:2:è 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Voornemen besluit verzoek om handhaving - IT2011893 2018-2184221fflel 
Datum: 	 donderdag 27 december 2018 13:23:09 

Van: 5.1 
Verzonden: woensdag 17 oktober 2018 13:46 
Aan:5.1.2.e 	 cbusinez.nl>  
CC: _Dienstpostbus IGJ GMP-GDP 5.1.2.e @igj.nl>  
Onderwerp: RE: Voornemen besluit verzoek om handhaving - IT2011893 2018-2184221 

Geachte 
Hierbij bevestig i 	et ontvangst van uw email. We zullen hierop terugkomen. 

Met vriendelijke groet, 

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

T telefoon 088 51 
5 1 Zei 	nl  
https://www.igj. nl   
Twitter: (ffiIG3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van 	 Rcbusinez.nl>  
Verzonden: dinsdag 16 oktober 2018 14:31 
Aan.  5 	 iá nl> • 
Onderwerp: Voornemen besluit verzoek om handhaving - IT2011893 2018-2184221 ,  

Geachte 

Hierbij wil ik namens Stichting Pharmagister en Pharmagister B.V. (hierna gezamenlijk: 
Pharmagister) uw aandacht vragen voor het volgende. 

Pharmagister heeft door tussenkomst van een van de andere betrokken partijen de beschikking 
gekregen over een afschrift van de brief met bijlagen van de IGJ, gericht aan 

, gedateerd 8 oktober jongstleden. In deze brief geeft de IGJ aan dat de IGJ 
voornemens is haar besluit op het verzoek om handhaving van Leadiant, inclusief een aantal 
andere documenten als opgenomen in de bijlagen, actief openbaar te maken. 

Pharmagister wordt meerdere malen genoemd in zowel het (voornemen tot) besluit, als in de 
bijlagen. Deze aanduidingen zien wij graag uit de documenten verwijderd, alvorens deze 
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openbaar gemaakt worden. 

Daarnaast willen wij de kanttekening plaatsen, dat Pharmagister in het voornemen tot besluit 
onterecht wordt aangeduid als een "CZ-entiteit". Het is ons uit de inhoud van de brief niet 
geheel duidelijk of de IGJ hiermee enkel voortborduurt op een onjuiste kwalificatie door 

, dan wel of de IGJ deze kwalificatie ondersteunt. Hoe dan ook willen 
wij u erop wijzen dat deze aanduiding niet correct is. 

Graag worden wij op de hoogte gehouden van verdere besluiten van de IGJ die betrekking 
hebben op de (inhoud van de) openbaarmaking. 

Voor vragen of verdere toelichting zijn wij uiteraard beschikbaar. 

Met vriendelijke groet, 

KA.5.1.2.e 
T. 5.1.2.e 
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Van: 	 51:2: e 
Aan: 	 5.1.2.e 
Onderwerp: 	FW: reactie n.a.v. ontvangst kopie "Voornemen besluit op verzoek om handhaving" - IT2011893 2018-

21842215.1.m 
Datum: 	 donderdag 27 december 2018 13:24:05 
Bijlagen: 	 ATT00001.txt 

A1T00002.htm  

Van: 	 (cz.nl>  
Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 14:54 
Aan: 	 (ffligj.nl>  
Onderwerp: reactie n.a.v. ontvangst kopie 'Voornemen besluit op verzoek om handhaving' - 
1T2011893 2018-2184221M 

Geachte 

Op 11 oktober jl. ontvingen wij van u een kopie van het voorgenomen besluit op verzoek om 
handhaving, van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, bij u bekend onder bovengenoemd 
kenmerk. 

Het viel ons op dat daarin gesproken wordt over "CZ-entiteiten" en daaronder ook de Stichting 
Pharmagister, Pharmagister B.V. en de Stichting CbusineZ werden begrepen. 
Deze drie rechtspersonen kwalificeren echter niet als "CZ entiteiten". Zij vallen noch onder de 
OWM CZ groep, Zorgverzekeraar u.a. noch onder de OWM CZ groep Aanvullende verzekering, 
Zorgverzekeraar u.a., 
zijnde het verzekeringsbedrijf dat doorgaans kort met "CZ" wordt aangeduid. 

Voor de goede orde verzoeken wij u daarom in uw verdere correspondentie de Stichting 
Pharmagister, Pharmagister B.V. en de Stichting CbusineZ niet  meer aan te duiden als "CZ 
entiteiten". 

Met vriendelijke groet, 



Deadline: 01-10-2018 Minister MZS 

nota 
(ter voorbereiding van een overleg) 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Ontworpen door 
5.1.2.e 
Beleidsmedewerker 
Geneesmiddelenbeleid 

Datum document 
26 september 2018 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Betreft 

Vergaderdatum en tijd 

Vergaderplaats 

Voorbereiding gesprek met geneesmiddelenfabrikant 
Leadiant 
1 oktober 2018, 11:30 - 12:00 
Kamer Minister MZS 

Kenmerk 
1425467-181301-GMT 

Bijlage(n) 

Paraaf directeur 	DGCZ 

1 Aanleiding en doel overleg 
U heeft in uw antwoord op Kamervragen over de magistrale bereiding van 
CDCA (bijlage 1) aangegeven geneesmiddelenfabrikant Leadiant aan te willen 
aanspreken op de onmaatschappelijk hoge prijs die zij vragen voor het 
geneesmiddel CDCA. U heeft daarvoor de volgende bewoording gebruikt:"Ik 
keur het gedrag van Leadiant dan ook ten zeerste af. Ik plan een gesprek met 
Leadiant om deze opvatting rechtstreeks kenbaar te maken, en met Leadiant 
te spreken over het belang van een acceptabele prijs." 

2 	Deelnemers overleg 
Leadiant:  

VWS/GMT:  
5.1.2.e 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

Pagina 1 van 4 
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3 Te bespreken punten 
Er is wat VWS betreft slecht één bespreekpunt, en dat is de de hoogte van de prijs 
van Leadiant voor CDCA. 

Leadiant heeft aangegeven graag toe te lichten dat zij heel maatschappelijk 
verantwoord opereren, dat Nederland de laagste prijs krijgt én het belang van een 
marktregistratie t.o.v. een magistrale bereiding toelichten. 

U kunt vragen naar de totstandkoming van de prijsstelling (prijstransparantie) en 
naar de werkwijze van Leadiant in zake de registratie van dit geneesmiddel. Het 
NRC heeft een artikel gepubliceerd (zie bijlage 2) waarin een werkwijze uiteen 
wordt gezet die er op duidt dat Leadiant vooraf alle concurrentie heeft opgekocht, 
waarna zij het middel is gaan registreren. U kunt vragen of dit klopt en u hardop 
afvragen wat dit eigenlijk voor een verdienmodel is en of de samenleving daarbij 
gebaat is. En terug te leggen of Leadiant haar werkwijze op dit punt niet laakbaar 
vindt. 

Leadiant heeft ons een brief gestuurd met daarin de punten die zij in het gesprek 
aan de orde willen stellen. Dit betreft enerzijdsde wettelijke ruimte die in 
Nederland wordt geboden aan het magistraal bereiden en anderzijds de kwaliteit 
van magistraal bereidde geneesmiddelen (zie bijlage 3). Wij adviseren u hier 
inhoudelijk slechts zeer kort en beperkt op in te gaan. Zie verder advies en 
toelichting. 

4 	Advies en toelichting 
CDCA is een 'oud' geneesmiddel dat al jaren geregistreerd stond en werd 
toegepast bij galstenen, en dat daarna ook industrieel én magistraal werd bereid 
voor de stofwisselingsziekte CTX. Alvorens CDCA te laten registeren heeft Leadiant 
enerzijds onderzoek laten uitvoeren ten behoeve van de registratie van dit product 
voor de indicatie van de stofwisselingsziekte CTX. Anderzijds heeft zij de 
toenmalige productie van CDCA opgekocht. 

Vervolgens is voor de indicatie CTX het geneesmiddel CDCA vorig jaar door 
Leadiant geregistreerd als weesgeneesmiddel. Door de weesgeneesmiddel-status 
van dit middel krijgt Leadiant 10 jaar marktexclusiviteit en daardoor een 
monopoliepositie en mogen andere fabrikanten dit middel niet voo de inidcatie 
CTX produceren. Voor het geregistreerde product wordt 10 tot 15x zoveel 
gevraagd als voor de magistrale bereiding. Leadiant lijkt ook de 
grondstoffentoevoer gemonopoliseerd te hebben. Met andere woorden een zeer 
betaalbaar geneesmiddel waarvoor gewoon concurrende producten op de markt 
waren heeft nu een monopolie van één fabrikant gekregen. 

IG3 heeft de magistrale bereiding die door het AMC werd geexploiteerd tijdelijk 
geblokkeerd wegens een aangetroffen vervuiling. Het AMC was gestart met deze 
productie in verband met een ontstaan tekort, omdat het product (tijdelijk) niet 
meer leverbaar was. De handhaving van de IGJ vond overigens plaats naar 
aanleiding van een handhavingsverzoek van Leadiant. 

Ik adviseer u in dit gesprek u alleen te richten op de prijsstelling en uw 
vraagtekens bij het verdienmodel . En uw ontstemming over de hoogte daarvan. 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1425467-181301-GMT 
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Wij zijn van mening dat deze prijsstelling niet uit te leggen is aan de samenleving. 
De weesgeneesmiddelen-wetgeving is bedoeld om nieuwe producten voor 
zeldzame ziekten te ontwikkelen. Het verkrijgen van een weesgeneesmiddel-
status voor zo'n oud middel dat al voor die ziekte werd toegepast is niet in de 
geest van deze regeling. U kunt eerst Leadiant wel de gelegenheid geven om toe 
te lichten waarom de prijsstelling dusdanig hoog is. 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1425467-181301-GMT 

Leadiant zal proberen te onderbouwen waarom die prijs redelijk of rechtvaardig is; 
namelijk om de onderzoeks- en registratiekosten terug te verdienen. Ons beeld is 
dat die kosten nooit erg hoog kunnen zijn. Ik adviseer u echter om daarover niet 
te lang in discussie te gaan (risico van welles-nietes discussie). 
Wel kunt u Leadiant aansporen tot volledige transparantie over deze kosten. 
Leadiant zal ook ter sprake willen brengen dat magistrale bereidingen van mindere 
kwaliteit zijn dan geregistreerde geneesmiddelen. U kunt daarop zeggen dat 
magistrale bereidingen nu eenmaal zijn toegestaan volgens het EU-recht, ook als 
er een geregistreerd alternatief is, en dat voor magistrale bereidingen in het EU-
recht ook is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen magistrale bereidingen dienen te 
voldoen. De TW ziet toe op de naleving van deze regelgeving. 

N.B. Ik adviseer u tenslotte niets te zeggen over de mogelijkheid van toekomstige  
prijsonderhandelingen met Leadiant (sluisprocedure). Er loopt nog een 
vergoedingsaanvraag voor CDCA van Laediant en een beoordelingsprocedure door 
ZIN; wij lopen niet vooruit op adviezen van ZIN. 

T.a.v. toekomstige beschikbaarheid en vergoeding: 
• De verwachting is dat het AMC binnen enkele weken/maanden de 

magistrale bereiding van CDCA weer kan hervatten. AMC werkt 
constructief aan een oplossing voor de hiaten die IG3 had gevonden. 

• Kortom: er is dus geen grote urgentie aan het geregistreerde product. 
Sterker nog: als u niet onder de prijs of in de buurt van 20.000 euro komt, 
dan zal AMC waarschijnlijk genegen zijn het magistraal bereide product 
aan de patiënt te blijven voorschrijven. U heeft dat ook ondersteund in uw 
antwoorden op de Kamervragen. 

o 	Dit betekent wel dat AMC de prijs van een eventueel uit 
onderhandelde prijs moet kunnen weten. 

• Daarnaast: het is niet mogelijk dat u de fabrikant exclusiviteit biedt voor 
het geregistreerde product in de onderhandeling (dit is trouwens iets wat 
VWS nooit doet bij een onderhandeling). Want u kunt niet het AMC 
dwingen op alleen het geregistreerde product voor te schrijven. 

Macrobudgettaire impact:  
De kosten van CDCA van Leadiant zijn naar schatting € 163.000 per patient per 
jaar. De verwachting is dat er 63-73 patiënten met CDCA behandeld worden in 
Nederland. De totale verwachtte budgetimpact als alleen het geregistreerde 
geneesmiddel gebruikt wordt voor de indicatie CTX: € 11.084.000,-. 

De voorganger van het product (Xenbilox) kostte in 2014 ongeveer €10.000 per 
patiënt per jaar. Kosten zijn dus met de introductie van CDCA door Leadiant zo'n 
16 x hoger. De totale budgetimpact met Xenbilox voor CTX-patiënten betrof zo'n 
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C 620.000 euro per jaar voor alle patiënten. 

Overige geneesmiddelen van Leadiant op de Nederlandse markt 
Leadiant heeft een zestal andere producten. Vijf van deze producten zijn niet bij 
de EMA dan wel het CBG geregistreerd en daarmee niet beschikbaar op de 
Nederlandse markt. Een zesde product, Abelcet, wordt intramuraal aan zo'n 
20 patiënten verstrekt (budgettair beslag rond de € 450.000,-). 

Magistrale bereiding  

Het geneesmiddelenrecht staat apotheekbereidingen onder voorwaarden toe, on-
geacht of er ook een industrieel product in de handel is. Een apotheekbereiding 
kan plaatsvinden onder de volgende voorwaarden: 

• Als het middel door de apotheek op recept van de arts voor de eigen  
patiëntenpopulatie gemaakt wordt; 

• Als de bereiding aan de kwaliteitseisen voldoet; dit wordt getoetst door de 
inspectie GGD 

• Het middel wordt niet doorgeleverd aan andere apotheken; 
• Het betreft geen industriële bereiding; 
• Het onder de huidige wetgeving geen inbreuk maakt op het octrooi. 

5.1.2.e 
Beleidsmedewerker Gen eesmiddelenbeleid 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Kenmerk 
1425467-181301-GMT 
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Wat vindt u ervan dat UMC-Amsterdam 5 miljoen krijgt van de Vriendenloterij? 

Besteding aan Platform Medicijn voor de Maatschappij 

Mooi dat Vriendenloterij dit soort initiatieven ondersteund om geneesmiddelen beschikbaar 
te maken voor patiënten. 
AMC is al langer betrokken bij dit thema en heeft een vooraanstaande positie als het gaat 
om zeldzame ziekten en geneesmiddelen. 
Bij voorkeur gebruiken we registreerde geneesmiddelen voor een aanvaardbare prijs, dan 
hoeven ziekenhuizen die middelen niet zelf te maken. 
In sommige gevallen als het geneesmiddel niet beschikbaar is, of enorm duur is, kan het zelf 

maken van geneesmiddelen wel een uitkomst bieden; zolang dat veilig en volgens de regels 
gebeurd. 
Wellicht dat we hiermee ook nieuwe innovaties gestimuleerd kunnen worden. 

Waarom geeft u dit geld niet en moet het van een goed doel komen? 
- Het ministerie geeft natuurlijk ook heel veel geld aan de gezondheidszorg. 
- Universitaire ziekenhuizen krijgen daarnaast veel extra geld, specifiek voor onderzoek. 
- Mijn budget is helaas ook niet oneindig. 
- Daarom is het juist mooi dat ook andere organisaties investeren in goede zorg. 
- Er zijn heel veel stichtingen en goede doelen actief om onze zorg steeds wat beter te maken. 
- Dat vind ik fantastisch. 

Is dit een nieuwe stap in uw strijd tegen de farmaceuten? 
- Nee, zo moet je dat niet zien. 

Ik denk dat dit echt aanvullend is. 
- Amsterdam UMC wil dit geld ook juist inzetten voor onderzoek naar nieuwe middelen. 
- En wil dan kijken hoe je deze middelen op een maatschappelijke verantwoorde manier kan 

leveren aan patiënten. 
Het draait om de patiënten in Nederland 

- En hoe meer partijen onderzoek doen naar nieuwe geneesmiddelen hoe beter. 

Amsterdam UMC wil ook aantonen dat er fouten in het systeem zitten, wat vindt u daarvan? 
- Dat heb ik de afgelopen weken al duidelijk gezegd 
- Als je een geneesmiddel vindt voor een zeldzame ziekte, dan hebben we in Europa 

afgesproken dat je 10 jaar lang als enige dat middel mag verkopen. 
- Doel daarvan is om partijen te stimuleren 
- Ik vraag me af of 10 jaar marktexclusiviteit wel altijd gerechtvaardigd is. 
- Als een farmaceut jarenlang onderzoek doet naar een medicijnen voor een zeldzame ziekte, 

daar heel veel geld in stopt en uiteindelijk een doorbraak bereikt. Dan vind ik het terecht dat 
hij ook een beetje bescherming krijgt om dat geïnvesteerde geld terug te verdienen. 

- Dat beleid heeft de afgelopen jaren heel erg goed gewerkt en er komen mede daardoor in 
rap tempo nieuwe middelen beschikbaar voor patiënten 

- Dat is geweldig. 
- Maar wat we nu soms zien is dat een farmaceut niks zelf onderzoekt, maar alleen de rechten 

opkoopt en dan van die 10 jaar marktexlusiviteit gebruik mag maken. 
- Dat is niet waarvoor de regels bedoeld zijn en dat wil ik in Europa aankaarten. 

3 december 2019 



Deelnemers vanuit IGJ: 
5.1.2.e 
Deelnemers VWS: 

(juridische kant), 

Van: 
Verzonden: maan ag 	e ruan 018 15:32 
Aan: _Dienstpostbus GMT-secretariaat 
Onderwerp: RE: Plannen overleg Magistraal IGJ en GMT 

Hey  5 1  " 

Ik heb even naar de agenda's van de IGJ mensen gekeken en het zou het beste passen op 
Dinsdag 27 maart van 11.00 — 12.30 uur. 

Stuur jij de uitnodiging zo snel mogelijk? 

Groetjes:,:, 

Van: _Dienstpostbus GMT-secretariaat 
Verzonden: vrijdag 23 februari 2018 13:47 
Aan:  5.1.2.e 

cc:5.1.2.e 	 _Dienstpostbus (3MT-secretariaat; 
Onderwerp: Plannen overleg Magistraal IGJ en GMT 
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Van: 
Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Dienstpostbus GMT-secretariaat 
5.1.2 

5 1 2 e 
biensipostbus GM 1 -secretariaat;  5 1 2 

Definitief afspraak overleg Magistraal IGJ en GMT 
maandag 26 februari 2018 16:10:41 
image001.pnq 

Beste allen, 

Hierbij bevestig ik het overleg over Magistraal IGJ en GMT op dinsdag 27 maart a.s. 11.00 — 12.30 
uur in vergaderzaal A-09.08 bij het ministerie van VWS. 

Hartelijke groet, 

72. e 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 
Kamer: 	T 070 340 	1 M 06 

Beste allen, 

Hierbij ontvangt u opties voor het overleg Magistraal IGJ en GMT (zie onderstaande mail van 

)• 



Kamer: 	T 070 

Van: 
Verzonden: dinsdag 2U februari 2018 11:00 
Aan:  5 1 2 e 

C : _ijériátipbst•us 	-secre ariaa 
Onderwerp: 

M 
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• Maandag 19 maart 09.00 — 10.30 uur 
• Dinsdag 27 maart 11.00 — 12.30 uur 
• Donderdag 29 maart 14.00 — 15.30 uur 

Duur overleg: 1, 5 uur 
Locatie: ministerie VWS 

Deelnemers vanuit IGJ: 
1. 	 íf 

Deelnemers VWS 
2.  

Graag verneem ik van u zo spoedig mogelijk welke optie schikt. 

Hartelijke groet, 

1.2,e 
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 E3 1 Den Haag 

Beste IGJ-ers en GMT-ers, 

Graag zitten we met jullie om de tafel over magistrale bereiding. De minister wil graag weten wat 
(binnen de randen van de wet) magistrale bereidingen kunnen betekenen als alternatief voor 
dure geneesmiddelen. 

En los hiervan, ook het veld zelf zoekt meer de magistrale bereiding op als alternatief voor een 
duur geneesmiddel. Het lijkt me goed om hier verder over te spreken. Op het po van IGJ/VWS- 
GMT ( 	 zullen zij er ook over spreken. Ik stel voor dat dit het start-moment wordt 
om hier 'projectmatig' mee aan de slag te gaan. 

Als start agenda stel ik voor: 

1. Kennismaking (voor zover nodig) 
2. Context schetsen (vanuit GMT en IGJ 
3. Onderwerpen bepalen waar we het over moeten hebben 

a. Communicatie naar partijen 
b. Toezichtskader 
c. Rol van octrooien (relatie apothekersvrijstelling bij magistrale bereiding). 
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Terugkoppeling GMT van traject met EZK 
d. Hoe doet buitenland dit 
e. 	  
f.  

4. Eerste verkenningen op de onderwerpen 
5. Vervolg afspreken. 

Ok? 

Deelnemers vanuit IGJ: 
3. (juridische kant). 15,..` 	en/of 

Deelnemers VWS 

4. 

@sectretariaat: willen jullie deze bijeenkomst organiseren. Duur: 1,5 uur. Timing: half maart, 
locatie: VWS. 

Groeten 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Geneesmiddelen, Medische Technologie 
Postbus 20350, 2500 Ei Den Haag 
Tel: 070- 	e 
Mob: 06 
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