
ScMV 92.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE MEDISCH VETERINAIR 
 
Uitnodiging en agenda voor de 92ste vergadering van de Subcommissie Medisch Veterinair van 

de COGEM, te houden op donderdag 30 januari 2020, aanvang 14.00 uur, in het 
Beatrixgebouw, Jaarbeurs te Utrecht 

 

AGENDA 
 

ScMV 92.1 Opening en vaststelling van de agenda (14.00 uur) 
 
ScMV 92.2 Verslag van de 91ste vergadering van de ScMV (14.05 uur) 
 De notulen van de vorige vergadering waren nog niet gereed bij het samenstellen van 

de vergaderstukken, en zullen hopelijk worden nagestuurd. 
  
ScMV 92.3 Twee conceptadviezen EMA-aanvraag markttoelating (vertrouwelijk) (14.15 uur) 
 De vergadering wordt gevraagd een besluit te nemen over twee markttoelatingen. 

 
ScMV 92.4 Adviesvraag EMA-aanvraag markttoelating (vertrouwelijk) (14.35 uur) 
 De vergadering wordt gevraagd te adviseren over een markttoelating.  
 
ScMV 92.5 Vervolg discussie vrije vectordeeltjes bij klinische studies met ex vivo getransduceerde 

cellen (15.00 uur) 
 Uit het onderzoeksrapport over biologische kenmerken van gepseudotypeerde lentivirale 

vectoren volgt dat in veel klinische studies met getransduceerde cellen vrije vectordeeltjes 
aanwezig zullen zijn. De leden wordt gevraagd te besluiten hoe de COGEM om moet gaan 
met dergelijke studies. 

 
ScMV 92.6 Vereisten van moleculaire karakterisatie (15.30 uur) 
 Naar aanleiding van een aantal recente adviesvragen, wordt de vergadering gevraagd te 

bepalen welke vereisten van de moleculaire karakterisatie afdoende zijn voor de 
milieurisicobeoordeling bij klinische studies.  

 
ScMV 92.7 Presentatie Robert Hoek (ILT): ‘Incidenten bij procesinstallaties: als het slot op de deur 

open staat’ (16.00 uur)  
 Hoek zal twee recente incidenten bespreken uit de praktijk van ILT. 
 
ScMV 92.8 AAV publicatie: ‘hondenstudie leidt tot bezorgdheid over veiligheid AAV-vectoren’ 

(16.25 uur) 
 De vergadering wordt gevraagd of de mogelijke lange termijn effecten van AAV-vectoren van 

invloed zijn de (generieke) milieurisicobeoordeling. 
 
ScMV 92.9 Terugkoppeling activiteiten andere subcommissies (16.35 uur) 

Toelichting bij de activiteiten van de andere subcommissies van de COGEM. 
 

ScMV 92.10 Terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte adviezen en beleidsagenda (16.40 uur) 
Terugkoppeling op de door de COGEM uitgebrachte adviezen en toelichting bij 
lopende (beleids)activiteiten in Nederland en Europa. 

  
ScMV 92.11 Mededelingen (16.50 uur) 

  
ScMV 92.12 Ter informatie (16.55 uur) 
   



  Rondvraag en sluiting (17.00 uur) 
 


