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SUBCOMMISSIE MEDISCH VETERINAIR 
 
Uitnodiging en agenda voor de 97ste vergadering van de Subcommissie Medisch Veterinair van 

de COGEM, te houden op donderdag 4 maart 2021, aanvang 14.00 uur 
via GoTo Meeting 

 

 
 

AGENDA 
 

ScMV 97.1 Opening en vaststelling van de agenda (14.00 uur) 
    
ScMV 97.2 Bespreking conceptadvies ‘veterinaire studie met gg-Histophilus somni in kalveren’ 

(VERTROUWELIJK) (14.05 uur)   
 De vergadering wordt gevraagd de tekst van het bijgevoegde conceptadvies vast te stellen. 
 
ScMV 97.3 Bespreking conceptadvies ‘Generieke milieurisicobeoordeling replicatie-deficiënte 

adenovirale vectoren in klinische studies’ (14:20 uur) 
 De vergadering wordt gevraagd de tekst van het bijgevoegde conceptadvies vast te stellen en 

de vragen in het document te beantwoorden. 
  
ScMV 97.4 Bespreking conceptadvies ‘Generieke milieurisicobeoordeling MVA-vectoren in 

klinische studies’ (14.40 uur) 
 De vergadering wordt gevraagd de tekst van het bijgevoegde conceptadvies vast te stellen en 

de vragen in het document te beantwoorden. 
 
ScMV 97.5 Bespreking adviesvraag ‘brede aanvraag adenovirale en MVA vectoren’ (15:00 uur) 
 De vergadering wordt gevraagd een brede vergunningaanvraag voor het gebruik van MVA-

BN vectoren en/of replicatie-deficiënte adenivirale vectoren gebaseerd op HAd26 in klinische 
vaccinatiestudies te bespreken en de inhoud van het advies te bepalen. 

 
ScMV 97.6 Tussenrapportage van de werkgroep ‘onderscheid apathogene en opportunistische 

micro-organismen’ (15.20 uur) 
 De vergadering wordt gevraagd te reageren op het discussiestuk van de werkgroep dat is 

aangevuld met de bevindingen naar aanleiding van de eerste bijeenkomst in november vorig 
jaar. 

ScMV 97.7  Vooruitblik op de komende trendanalyse (15:45 uur) 
 De vergadering wordt vooruit te denken over mogelijke onderwerpen die in de trendanalyse 

aan bod zouden moeten komen, en of meer onderzoek naar die onderwerpen wenselijk is. 
 
Rondvraag en sluiting (16.00 uur) 

 
 
De volgende agendapunten worden schriftelijk behandeld tenzij er specifieke vragen zijn 
Wilt u eventuele opmerkingen bij het conceptverslag en eventuele vragen n.a.v. de voorbladen voor de 
vergadering aan het secretariaat doorgeven? 
 
ScMV 97.8 Vaststellen conceptverslag van de 96ste vergadering van de ScMV 
 Opmerkingen en aanvullingen op het conceptverslag kunnen schriftelijk worden 

doorgegeven. 



 
ScMV 97.9 Terugkoppeling activiteiten andere subcommissies  
 Toelichting bij de activiteiten van de andere subcommissies van de COGEM. 
 
ScMV 97.10 Terugkoppeling n.a.v. beleidsagenda 
 Dit betreft een toelichting bij lopende (beleids)activiteiten in Nederland en Europa. 
 
ScMV 97.11 Terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte adviezen, inclusief lijst vergunningen onder 

VoV/generieke MRB’s? 
 Terugkoppeling op de door de COGEM uitgebrachte adviezen. 
  
ScMV 97.12 Mededelingen  
  
ScMV 97.13 Ter informatie  
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