
ScMV 93.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE MEDISCH VETERINAIR 
 
Uitnodiging en agenda voor de 93ste vergadering van de Subcommissie Medisch Veterinair van 

de COGEM, te houden op donderdag 25 juni 2020, aanvang 14.00 uur 
 

 
 

AGENDA 
 

ScMV 93.1 Opening en vaststelling van de agenda (14.00 uur) 
   Voorstellen nieuw lid: Caroline Visser 
 
ScMV 93.2 Ter info: ontwikkelingen in het werkveld (14.10) 
 Dit betreft een toelichting bij lopende (beleids)activiteiten in Nederland en Europa. De 

vergadering wordt gevraagd of de ontwikkelingen consequenties hebben voor de activiteiten 
en het functioneren van de COGEM en of de COGEM actie moet ondernemen. 

 
ScMV 93.3 Conceptadvies ‘heroverweging pathogeniteitsclassificatie influenza A virussen’ (14.25 

uur) 
 De vergadering wordt gevraagd de tekst van het bijgevoegde conceptadvies vast te stellen. 

Het conceptadvies is opgesteld n.a.v. de bevindingen van de werkgroep ‘Omlaagschaling 
Influenza A virussen’, die in ScMV 88 (10 april 2019) zijn besproken. 

 
ScMV 93.4 Voorbereiding op de te verwachten brede adviesvraag over Adenovirale vectoren 

(14.45 uur) 
 De vergadering wordt gevraagd na te denken welke aspecten van belang zijn bij de 

behandeling van een brede vergunningaanvraag voor het gebruik van adenovirale vectoren 
in klinische studies.  

 
ScMV 93.5  Voorbereiding op de te verwachten brede adviesvraag over MVA-vectoren (15.10 uur) 
 De vergadering wordt gevraagd na te denken welke aspecten van belang zijn bij de 

behandeling van een brede vergunningaanvraag voor het gebruik van MVA-vectoren in 
klinische studies.  

 
ScMV 93.6 De implicaties van het l onderzoeksrapport over ‘lentivirusdeeltjes en de COGEM 

formule’ voor IG  (15.30 uur) 
 Uit het onderzoeksrapport over biologische kenmerken van gepseudotypeerde lentivirale 

vectoren volgt dat een aantal waarden van de ‘COGEM-formule’ anders zijn tot nu toe 
aangenomen. De leden wordt gevraagd wat de strekking van het advies voor activiteiten 
onder IG  zou moeten zijn.  

 
ScMV 93.7 Adviesvraag naar aanleiding van een EMA-aanvraag markttoelating 

(vertrouwelijk)(15.50) 
 De vergadering wordt gevraagd na te denken of HIV-1 positieve proefpersonen kunnen 

worden geïncludeerd bij een marktaanvraag met SIN lentiviraal getransduceerde T-cellen. 
 
Rondvraag en sluiting (16.00 uur) 

 
 
De volgende agendapunten worden schriftelijk behandeld tenzij er specifieke vragen zijn 



Wilt u eventuele opmerkingen bij de conceptverslagen en eventuele vragen n.a.v. de voorbladen voor de 
vergadering aan het secretariaat doorgeven? 
 
ScMV 93.8 Vaststellen conceptverslagen:  

A) conceptverslag van de 91ste vergadering van de ScMV 
B) conceptverslag van de 92ste vergadering van de ScMV  

 
ScMV 93.9 Lopende of nog niet opgepakte punten 

Indien leden deze onderwerpen tijdens deze vergadering behandeld willen zien worden, 
kunnen ze dit schriftelijk melden bij het secretariaat en de benodigde stukken aanleveren.  

 
ScMV 93.10 Terugkoppeling activiteiten andere subcommissies  
 Toelichting bij de activiteiten van de andere subcommissies van de COGEM. 
 
ScMV 93.11 Terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte adviezen 
 Terugkoppeling op de door de COGEM uitgebrachte adviezen. 
  
ScMV 93.12 Mededelingen  
  
ScMV 93.13 Ter informatie  
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