ScMV 98.1 Agenda

SUBCOMMISSIE MEDISCH VETERINAIR
Uitnodiging en agenda voor de 98ste vergadering van de Subcommissie Medisch Veterinair van
de COGEM, te houden op donderdag 15 april 2021, aanvang 14.00 uur

AGENDA
ScMV 98.1

Opening en vaststelling van de agenda (14.00 uur)

ScMV 98.2

Bespreking conceptadvies ‘Veterinaire studie in kippen met vaccins van recombinante
herpesvirus of turkey’ (VERTROUWELIJK) (14.05 uur)
De vergadering wordt gevraagd de tekst van het bijgevoegde conceptadvies vast te stellen.

ScMV 98.3

Bespreking vervolgadviesvraag bij het COGEM advies ‘heroverweging
pathogeniteitsclassificatie influenza A virussen’ (14:25 uur)
In oktober 2020 heeft de COGEM het advies ‘Heroverweging pathogeniteitsclassificatie
influenza A virussen’ uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies heeft bureau GGO
vervolgvragen gesteld. De vergadering wordt gevraagd de vervolgvragen aan de COGEM te
beantwoorden.

ScMV 98.4

Bespreking vervolgvragen bij het generieke COGEM advies ‘Heroverweging inschaling
werkzaamheden met replicatiedeficiënte lenti- en gammaretrovirale vectordeeltjes
onder Ingeperkt Gebruik’ (15.00 uur)
Bureau GGO heeft informeel twee vervolgvragen gesteld naar aanleiding van het advies
‘Heroverweging inschaling werkzaamheden met replicatiedeficiënte lenti- en
gammaretrovirale vectordeeltjes onder Ingeperkt Gebruik’. Indien beantwoording van deze
vragen meer vereist dan een toelichting bij het eerdere advies, zullen ze worden omgezet in
een officiële adviesvraag aan de COGEM.

ScMV 98.5

Inschaling poliovirus type 1 en 3 (15:20 uur)
Nadat poliovirus type 3 door de WHO uitgeroeid is verklaard, heeft de vergadering besloten
dat poliovirus type 3 ingedeeld moet worden in pathogeniteitsklasse 3. Tegelijkertijd werd ook
gesteld dat type 1 omhoog geschaald moet worden naar pathogeniteitsklasse 3. De vergadering
wordt gevraagd om de onderbouwing voor de inschaling van poliovirus type 1 en 3 te
bespreken.

ScMV 98.6

Protocol belangenverstrengeling (15.40 uur)
De COGEM heeft verschillende maatregelen genomen om belangenverstrengeling te komen.
In een eerdere vergadering bleek dat er behoefte was aan verduidelijking m.b.t. de situaties
waarin leden vanwege mogelijke belangenconflicten uitgesloten moeten worden. Een
conceptprotocol is opgesteld ter bespreking in de vergadering.

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 98.7

Vaststellen conceptverslag van de 97ste vergadering van de ScMV
De notulen van de vorige vergadering waren nog niet gereed bij het samenstellen van de
vergaderstukken en zullen worden nagestuurd. Opmerkingen en aanvullingen op het
conceptverslag kunnen schriftelijk worden doorgegeven.

ScMV 98.8

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

ScMV 98.9

Terugkoppeling n.a.v. beleidsagenda
Dit betreft een toelichting bij lopende (beleids)activiteiten in Nederland en Europa.

ScMV 98.10

Terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte adviezen
Terugkoppeling op de door de COGEM uitgebrachte adviezen.

ScMV 98.11

Mededelingen

ScMV 98.12

Ter informatie

