
ScMV 106.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE MEDISCH VETERINAIR 
 
Uitnodiging en agenda voor de 106de vergadering van de Subcommissie Medisch Veterinair van 
de COGEM, te houden op donderdag 23 juni 2022, aanvang 14.00 uur, in het Beatrixgebouw, 

Jaarbeurs te Utrecht 
 

AGENDA 
 

ScMV 106.1 Opening en vaststelling van de agenda (14.00 uur) 
 
ScMV 106.2 Verslag van de 105de vergadering van de ScMV (14.05 uur) 
   
ScMV 106.3 Presentatie Bernadette van den Hoogen (Erasmus MC) (14.15 uur) 
 Bernadette van den Hoogen zal resultaten presenteren van het project naar de bioveiligheid 

van ‘host range-modified oncolytic viruses’ (Newcastle disease virus) binnen het NWO/IenW 
onderzoeksprogramma ‘Towards Modernisation of Biotechnology and Safety’. 

 
ScMV 106.4 Voorstellen nieuw lid Nancy Beerens (15.30 uur) 
 Presentatie van nieuw lid Nancy Beerens over haar werk, expertise en affiniteit met 
 biotechnologie c.q. genetische modificatie 
 
 Pauze 
 
ScMV 106.5  Onderzoeksvoorstel voor het uitvoeren van een onderzoeksproject naar endogene 

retrovirussen (ERV’s) (15.50 uur) 
 In de vorige vergadering is ingestemd met het uitvoeren van een onderzoeksproject naar 

endogene retrovirussen. In deze vergadering wordt gevraagd te reageren op de tekst en 
afbakening van de onderzoekscall. 

 
ScMV 106.6 Ontwikkelingen werkveld (16.05 uur) 

- Monkeypox virus m.b.t. MVA-advies  
In het generieke MVA-advies stelt de COGEM dat de kans op recombinatie van MVA 
met verwante orthopoxvirussen zeer onwaarschijnlijk is, omdat deze niet circuleren in 
Europa. De vergadering wordt gevraagd of de opkomst van het Monkeypox virus van 
invloed is op het standpunt in dit advies.  

- Adenovirus en hepatitis 
Er is een correlatie gevonden tussen het voorkomen van adenovirus type F41 en ernstige 
hepatitis bij jonge kinderen. De vergadering wordt gevraagd of deze ontwikkelingen van 
invloed zijn op de inschaling van adenovirussen in klasse 2. 

- Inschaling SARS-CoV-2 
In de vorige vergadering ontstond discussie of SARS-CoV-2 omlaaggeschaald zou kunnen 
worden. De vergadering wordt gevraagd hier nog verder over te discussiëren. 

- ‘Self-amplifying’ mRNA vaccins 
Onlangs werden de resultaten van een klinische fase-3 studie met een ‘self-amplifying’ 
mRNA-vaccin tegen COVID-19  gepresenteerd. Het vaccin lijkt zeer effectief te zijn met 
lagere doseringen. De vergadering wordt gevraagd welke aspecten van belang zijn bij de 
milieurisicobeoordeling van dergelijke vaccins. 

  
ScMV 106.7 Terugkoppeling activiteiten andere subcommissies (16.20 uur) 
 Toelichting bij de activiteiten van de andere subcommissies van de COGEM. 
 
ScMV 106.8 Terugkoppeling n.a.v. beleidsagenda (16.25 uur) 



 Toelichting bij lopende (beleids)activiteiten in Nederland en Europa. 
 

ScMV 106.9 Terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte adviezen (16.35 uur) 
Terugkoppeling op de door de COGEM uitgebrachte adviezen.  

  
ScMV 106.10 Mededelingen (16.45 uur) 
 Afscheid Sander Herfst 

  
ScMV 106.11 Ter informatie (16.55 uur) 
   
  Rondvraag en sluiting (17.00 uur) 
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