ScMV 99.1 Agenda

SUBCOMMISSIE MEDISCH VETERINAIR
Uitnodiging en agenda voor de 99ste vergadering van de Subcommissie Medisch Veterinair van
de COGEM, te houden op donderdag 27 mei 2021, aanvang 14.00 uur

AGENDA
ScMV 99.1

Opening en vaststelling van de agenda (14.00 uur)

ScMV 99.2

Bespreking conceptadvies ‘Klinische studie met iPSC-afgeleide mesenchymale stromale
cellen (MSC)’ (14.05 uur)
De vergadering wordt gevraagd de vragen in het bijgevoegde conceptadvies te beantwoorden
en de tekst vast te stellen.

ScMV 99.3

Bespreking conceptadvies vervolgadviesvraag bij het COGEM advies ‘heroverweging
pathogeniteitsclassificatie influenza A virussen’ (14.20 uur)
In oktober 2020 heeft de COGEM het advies ‘Heroverweging pathogeniteitsclassificatie
influenza A virussen’ uitgebracht. Naar aanleiding van de bespreking in de vorige vergadering
is een conceptadvies opgesteld. De vergadering wordt gevraagd de tekst van het conceptadvies
vast te stellen.

ScMV 99.4

Adviesvraag inschaling vleermuis influenza A virussen H17N10 en H18N11 (14.35 uur)
In de vervolgadviesvraag van bureau GGO bij het COGEM advies ‘heroverweging
pathogeniteitsclassificatie influenza A virussen’ werd onder meer gevraagd om de inschaling
van de vleermuis influenza A virussen H17N10 en H18N11. Tijdens de vorige vergadering is
besloten om deze inschaling in een apart advies te behandelen. De vergadering wordt
gevraagd de adviesvraag te beantwoorden.
Pauze

ScMV 99.5

Bespreken onderzoek naar ‘new genomic techniques’ van de Europese Commissie (15.05
uur)
Het onderzoek naar ‘new genomic techniques’ dat de Europese Commissie op verzoek van de
Raad van de Europese Unie heeft uitgevoerd, is onlangs gepubliceerd. U wordt gevraagd om
over het resulterende rapport en de eventuele implicaties hiervan van gedachten te wisselen.

ScMV 99.6

Inschaling poliovirus type 1 en 3 (15.30 uur)
In de vorige vergadering is gevraagd naar onderbouwing voor de inschaling van poliovirus
type 1 en 3 te bespreken. Het bleek dat voor besluitvorming extra informatie nodig is met
name over de ‘endgame’ strategie van de WHO. Na het uitzoeken van deze extra informatie
staat de inschaling van poliovirus type 1 en 3 opnieuw op de agenda.

ScMV 99.7

Onder welke voorwaarden/condities kan er fysiek vergaderd worden (15.45 uur)
Nu langzamerhand de bevolking gevaccineerd wordt, rijst de vraag wanneer de COGEM
vergaderingen weer in levende lijve kunnen plaatsvinden.

ScMV 99.8

Vaststellen conceptverslagen van de 97ste en 98ste vergadering van de ScMV (15:55 uur)

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 99.9

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

ScMV 99.10

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

ScMV 99.11

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

ScMV 99.12

Mededelingen

ScMV 99.13

Ter informatie

