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,QOHLGLQJ
Op 26 mei jl. heeft de COGEM advies (CGM/030519-06) uitgebracht betreffende de
classificatie van geattenueerde pokkenvirusstammen en bijbehorende aanvullende
voorschriften. In het betreffende advies zijn de vacciniavirussen WR, MVA (‘modified
vaccinia virus Ankara’), NYVAC (afgeleid van ‘Copenhagen’ vacciniastam), en de
avipoxvirussen ALVAC (kanariepokkenvirus) en TROVAC (kippenpokkenvirus)
behandeld. Deze virussen worden op dit moment gedefinieerd als pathogeniteitsklasse 2
virussen. De COGEM heeft in het betreffende advies (CGM/030519-06) de pathoge-
niteitsklasse evenals de gestelde aanvullende voorschriften bijgesteld, mede op basis
van toegenomen inzicht en opgedane ervaring met deze virussen. De COGEM heeft
geadviseerd om MVA, NYVAC, ALVAC en TROVAC in te delen in de laagste
pathogeniteitsklasse (klasse 1), aangezien voldoende is aangetoond dat deze virussen
hun virulentie verloren hebben en onschadelijk zijn gebleken bij toepassing in mens en
dier (1, 2, 4-13). Tevens heeft de COGEM geadviseerd om de indeling in klasse 2 te
handhaven voor de WR stam met inachtneming van aanvullende voorschriften, gezien
het feit dat deze stam niet zo sterk geattenueerd is als bijvoorbeeld MVA.

Naar aanleiding van bovengenoemd COGEM advies (CGM/030519-06) heeft het Bureau
GGO aanvullende vragen gesteld die van belang zijn om de in het advies voorgestelde
indelingen te kunnen toepassen. Onderstaand zullen de naar voren gebrachte
aandachtspunten puntsgewijs beantwoord worden.

2YHUZHJLQJHQ�HQ�$GYLHV
De eerste vraag van Bureau GGO heeft betrekking op de consequenties van de indeling
van een virusstam zoals MVA in pathogeniteitsklasse 1. Kan volgens deze indeling in
pathogeniteitsklasse 1 met MVA gewerkt worden onder de fysische inperking en onder
toepassing van de werkvoorschriften van ML-I (VMT) en DM-I (“D-II-laag”) zonder
aanvullende voorschriften? Dit zou volgens het Bureau GGO kunnen betekenen dat met
een vervaardigde virusstock open werkzaamheden worden verricht buiten het



2

veiligheidskabinet, waarbij een zekere mate van aërosolverspreiding wordt
geaccepteerd.
De risico’s van apathogene micro-organismen1, waartoe pathogeniteitsklasse 1 micro-
organismen behoren, is volgens de COGEM uitermate gering. MVA is een sterk
geattenueerde vacciniastam die niet meer in staat is om in mensen of andere zoogdieren
te repliceren (1-5). De COGEM is van mening dat bij pathogeniteitsklasse 1 micro-
organismen een geringe aërosol-verspreiding acceptabel is, aangezien dergelijke micro-
organismen apathogeen zijn. Werkzaamheden met pathogeniteitklasse 1 micro-
organismen zullen geen verhoogde risico’s voor laboratoriummedewerkers en de
omgeving met zich mee brengen ten opzichte van dezelfde werkzaamheden in
bijvoorbeeld een veiligheidskabinet. Handelingen met deze micro-organismen in
laboratoria met inperkingniveaus ML-I (VMT) of DM-I (“D-II-laag”) zonder aanvullende
voorschriften zullen derhalve de veiligheid voor mens en milieu voldoende waarborgen.

Vraag twee betreft grootschalige activiteiten met een genetisch gemodificeerde MVA
stam. In kennisgeving GGO 03-006 zijn dergelijke activiteiten tot 100 liter beschreven en
destijds door het ministerie van VROM ingeschaald op C-I niveau waarbij exclusiecriteria
werden gegeven voor medewerkers. Tevens is in aanvullende voorschriften bepaald dat
alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in een veiligheidkabinet waarbij het
dragen van handschoenen tot over de mouw van de laboratoriumjas verplicht werd
gesteld. Indeling van een virusstam als MVA in pathogeniteitsklasse 1 leidt tot inschaling
van dergelijke grootschalige werkzaamheden op MI-I (GILSP), of bij volumina tot 100
liter, in een ML-I (VMT) laboratorium, waarbij adequate maatregelen genomen moeten
worden gedurende de kweek en het ‘downstream process’. Een van de vragen van het
Bureau GGO is wat de voorschriften zijn voor de kweekomstandigheden en het
‘downstream process’ bij grootschalige activiteiten met MVA onder GILSP condities.
Daarnaast is de COGEM verzocht om aan te geven of grootschalige werkzaamheden tot
100 liter uitgevoerd kunnen worden onder ML-I (VMT) omstandigheden en welke
voorwaarden gesteld moeten worden aan de kweekomstandigheden en het ‘downstream
process’.
Pathogeniteitsklasse 1 micro-organismen zijn apathogeen en worden beschouwd als
erkende gastheren. Dit betekent dat werkzaamheden met zogenaamde ongevaarlijke
genen in erkende gastheren niet vergunningplichtig zijn. Slechts een meldingsplicht
achteraf is vereist. De COGEM is van mening dat er tussen virussen en bacteriën
aanzienlijke verschillen bestaan op het gebied van levenscyclus, pathogeniteit,
infectiecyclus e.d., waardoor een adequate risico-analyse van belang is. Dientengevolge
kunnen de onderhavige pokkenvirusstammen niet als erkende gastheren beschouwd
worden. Bij grootschalige werkzaamheden met pathogeniteitsklasse 1 virussen zullen
aangepaste veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden voor bijvoorbeeld de
kweekomstandigheden en het ‘downstream process’. Gezien het feit dat de COGEM nog

1 Alhoewel de COGEM zich ervan bewust is dat virussen geen micro-organismen zijn, worden in dit advies virussen,
conform de bedoeling van de wetgever, tot de micro-organismen gerekend.
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in beraad is over deze problematiek, zal in een vervolgadvies nader worden ingaan op
de indeling van apathogene virussen in pathogeniteitsklasse 1, waarbij grootschalige
werkzaamheden en eventuele aanvullende maatregelen aan bod zullen komen.

De derde vraag van het Bureau GGO betreft de indeling van de NYVAC stam in
pathogeniteitklasse 1. In een eerder advies van de COGEM (CGM/960304-02) uit 1996
zijn werkzaamheden met de NYVAC stam ingeschaald op C-I niveau. In het
desbetreffende advies is volgens het Bureau GGO een vergelijkbare beschrijving
gegeven van de eigenschappen van de NYVAC stam op grond waarvan in het recente
COGEM advies (CGM/030519-06) de betreffende pokkenvirusstam lager ingedeeld is.
De vraag aan de COGEM is welke nieuwe gegevens tot deze indeling hebben geleid.
Ten tijde van het advies (CGM/960304-02) uit 1996 waarin de NYVAC stam op C-I
niveau werd ingeschaald, had de COGEM het standpunt ingenomen dat alle bij mens en
dier voorkomende virussen pathogenen waren en derhalve ingedeeld moesten worden in
minimaal pathogeniteitklasse 2. Hoewel de beschreven eigenschappen van de NYVAC
stam in het huidige COGEM advies (CGM/030519-06) niet zijn veranderd, is het inzicht
en opgedane ervaring met de NYVAC stam in de afgelopen jaren toegenomen, zoals
blijkt uit meer dan 42 wetenschappelijke publicaties sinds 1995 (6, 7, 14-20). Op basis
hiervan hebben de leden van de COGEM de afweging gemaakt om NYVAC te
beschouwen als een pathogeniteitklasse 1 micro-organisme. Dit standpunt van de
COGEM wordt mede ondersteund door het gezaghebbende ‘Center for Disease Control’
(CDC) in de Verenigde Staten en het ‘National Institutes of Health’ (NIH). Deze
organisaties hebben de NYVAC stam ingeschaald in de laagste categorie, namelijk
‘biosafety level’ 1 (8-10).

De vierde vraag van het Bureau GGO heeft betrekking op de aanvullende voorschriften
voor de WR stam zoals vermeld in advies CGM/030519-06. Op grond van welke
gegevens en onderbouwing is de COGEM tot de conclusie gekomen dat bij laboratorium-
handelingen met de stam WR een aanvullend voorschrift moet worden gesteld dat
beschermende handschoenen, neus en mondmaskers en een veiligheidsbril moeten
worden gedragen, terwijl in het advies CGM/011029-02 deze eis niet wordt genoemd?
De COGEM is bij nader inzien van mening dat aanvullend voorschrift III, waarbij
medewerkers beschermende handschoenen, neus en mondmaskers en een
veiligheidsbril moeten dragen, alleen van toepassing is voor werkzaamheden met
recombinant WR in associatie met proefdieren en niet voor laboratoriumwerkzaamheden
met de WR stam. Voor werkzaamheden met cellen en weefsels afkomstig uit
geïnfecteerde dieren kan deze eis komen te vervallen gezien het feit dat vaccinia zich
niet door de lucht kan verspreiden. Voor deze handelingen gelden dezelfde aanvullende
voorschriften als voor laboratoriumwerkzaamheden met de WR stam aangevuld met de
eis dat beschermende handschoenen en een veiligheidsbril gedragen moeten worden.
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Vraag vijf betreft de eis tot ontsmetting van alle afvalwater. De aanvullende voorschriften
die worden genoemd voor handelingen met de WR stam in associatie met proefdieren
komen volgens het Bureau GGO neer op een zeer sterke versoepeling van de in een
eerder COGEM advies (CGM/011029-02) gestelde voorschriften. De eis tot ontsmetting
van alle afvalwater is in het recente COGEM advies (CGM/030519-06) namelijk komen
te vervallen. Ontsmetting van afvalwater vereist over het algemeen ingewikkelde
bouwkundige voorzieningen. Op grond van welke gegevens berust de versoepeling van
de gestelde voorschriften?
De onderhavige eis tot ontsmetting van alle afvalwater, zoals beschreven is in het
COGEM advies CGM/011029-02 uit 2001, is voor het eerst gesteld in het COGEM
advies CGM/951206-21 uit 1995. In de bijbehorende kennisgeving (GGO 95-259)
werden experimenten beschreven met apen die geïmmuniseerd werden met een
recombinante WR stam. Het COGEM advies CGM/011029-02 heeft betrekking op een
wijziging in de bestaande kennisgeving (GGO 95-259/2) waarbij experimenten met
recombinant fowlpox virus uitgevoerd werden. De aanvullende eis tot ontsmetting van
alle afvalwater is in het COGEM advies CGM/011029-02 gehandhaafd voor de WR stam
vooruitlopend op de heroverweging van de uitsluitingscriteria en aanvullende
voorschriften zoals in het recente COGEM advies behandeld zijn (CGM/030519-06).
Deze eis is in het advies uit 1995 (CGM/951206-21) opgenomen mede op grond van het
voorzorgsprincipe. In de afgelopen jaren is het inzicht en de opgedane ervaring
toegenomen zoals blijkt uit de vele publicaties (22-28). Op grond hiervan heeft de
COGEM besloten om de aanvullende eis tot ontsmetting van alle afvalwater te laten
vervallen. Immers bedoelde eis zal niet substantieel bijdragen aan effectievere
bescherming van mens en milieu.

Onderstaand zijn de aanvullende voorschriften voor werkzaamheden met de WR stam
(CGM/030519-06) samengevat:

:HUN]DDPKHGHQ�PHW�GH�:5�YDFFLQLDVWDP�
, - De volgende medewerkers zijn uitgesloten van deelname aan activiteiten met de

WR vacciniastam:
- medewerkers die lijden aan eczeem of medewerkers die in hun naaste omgeving te

maken hebben met lijders aan eczeem;
- medewerkers die zwanger zijn;
- medewerkers met een niet goed functionerend immuunsysteem;
- medewerkers die seropositief zijn voor HIV.

,,�� Alle activiteiten die kunnen plaatsvinden in een veiligheidskabinet dienen te
worden uitgevoerd in een klasse-II veiligheidskabinet, waarbij de medewerkers
handschoenen dienen te dragen tot over de mouw van de laboratoriumjas. Indien
de werkzaamheden niet binnen een veiligheidskabinet plaats kunnen vinden geldt
aanvullend voorschrift III.
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9RRU�ZHUN]DDPKHGHQ�PHW�:5�YDFFLQLDVWDP�LQ�DVVRFLDWLH�PHW�SURHIGLHUHQ�JHOGHQ�QDDVW�,
HQ ,,�GH�YROJHQGH�DDQYXOOHQGH�YRRUVFKULIWHQ�
,,,�� Beschermende handschoenen, neus- en mondmaskers en veiligheidsbril worden

gedragen.
,9 - Het dierverblijf wordt goed schoongehouden. Na morsen van besmet materiaal

worden besmette oppervlakken direct ontsmet.

9RRU�ZHUN]DDPKHGHQ�PHW�FHOOHQ�HQ�ZHHIVHOV�DINRPVWLJ�XLW�SURHIGLHUHQ�LQ�DVVRFLDWLH�PHW
UHFRPELQDQW�:5�JHOGHQ�GH�DDQYXOOHQGH�YRRUVFKULIWHQ�,�HQ�,,�PHW�GDDUELM�
9 - Beschermende handschoenen en veiligheidsbril worden gedragen.

9RRU�DFWLYLWHLWHQ�]RDOV�KHW�YHUYRHUHQ�RI�LQVSHFWHUHQ�YDQ�PHW�GH�:5�YDFFLQLDVWDP
EHVPHWWH�GLHUHQ�JHOGW�DOOHHQ�DDQYXOOHQGH�YRRUVFKULIW�,,,�HQ�,9.

In de laatste vraag wordt de COGEM verzocht om aan te geven of ALVAC en TROVAC
apathogeen voor dieren zijn. Indien deze stammen wat betreft hun dierpathogene
eigenschappen niet kunnen worden beschouwd als behorend tot pathogeniteitsklasse 1,
kunnen er dan overwegingen worden gegeven op grond waarvan besloten kan worden
dat deze stammen zonder bezwaar voor de veiligheid van mens en milieu kunnen
worden gebruikt op ML-I (VMT) en DM-I (“D-II-laag”) niveau en moeten daarbij eventueel
aanvullende voorschriften worden gehanteerd?
Zowel ALVAC als TROVAC zijn vaccinstammen die op grote schaal zijn toegepast om
voor vogelpokken gevoelige dieren te beschermen (11, 12). Het ‘National Institutes of
Health’ (NIH) alsmede het ‘Center for Disease Control’ (CDC) in de Verenigde Staten
hebben ALVAC en TROVAC ingeschaald in de laagste ‘biosafety’ categorie. Deze sterk
geattenueerde pokkenvirusstammen zijn niet in staat om te repliceren in zoogdiercellen
(1). Tevens is bekend dat deze stammen avirulent zijn bij zowel normale als immuun-
gecompromitteerde dieren (11-13). In vogels kunnen de onderhavige pokkenvirus-
stammen wel repliceren.  De stammen worden als vaccin echter op grote schaal
toegepast in bijvoorbeeld kippen zonder nadelige effecten (29). Hierdoor kan worden
aangenomen dat ALVAC en TROVAC ook apathogeen zijn voor vogels. De COGEM is
derhalve van mening dat beide stammen beschouwd kunnen worden als apathogeen
voor zowel mensen en dieren waarvoor geen aanvullende voorschriften hoeven te
worden gehanteerd.
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