
ScMV 109.1 Agenda 

 
 

SUBCOMMISSIE MEDISCH VETERINAIR 
 
Uitnodiging en agenda voor de 109de vergadering van de Subcommissie Medisch Veterinair van 

de COGEM, te houden op donderdag 2 februari 2023, aanvang 14.00 uur, in het 
Beatrixgebouw, Jaarbeurs te Utrecht 

 
AGENDA 

 
ScMV 109.1 Opening en vaststelling van de agenda (14.00 uur) 
 
ScMV 109.2 Vaststellen verslag van de 108de vergadering van de ScMV (14.05 uur) 
 
ScMV 109.3 Adviesvraag n.a.v. EMA-aanvraag markttoelating (vertrouwelijk) (14:10 uur) 
  
ScMV 109.4 Bespreken concepttekst Trendanalyse Biotechnologie (14.20 uur)  
 Een gezamenlijke projectcommissie van COGEM en Gezondheidsraad heeft de Trendanalyse 

biotechnologie 2023 opgesteld. De vergadering wordt de Trendanalyse voorgelegd ter 
toetsing. 

 
ScMV 109.5 Bespreken nieuwe communicatiestrategie COGEM (14.50 uur) 
 Mede naar aanleiding van het stageverslag van Sophie van Wijk  heroverweegt de COGEM 

haar communicatiestrategie. De vergadering wordt gevraagd hoe het communicatiedoel van 
het informeren en bereiken van beleid en de diverse doelgroepen, het beste vorm kan krijgen. 

 
 Pauze 
 
ScMV 109.6 Consistentie in inschaling strikt dier-pathogeen (15:30 uur)  
 Tijdens het beantwoorden van de adviesvraag over de inschaling van Bovine retrovirus was er 

discussie of dit virus wel of niet als strikt dierpathogeen moest worden ingeschaald. De 
vergadering wordt gevraagd na te denken over de criteria van inschaling als dierpathogeen, 
om consistentie in de advisering te kunnen nastreven. 

 
ScMV 109.7 Relevante vragen over de interpretatie van adviezen (15.50 uur) 

- Reikwijdte van het advies ‘Beoordeling van risico’s voor derden bij gentherapiestudies 
met replicatie-deficiënte ggo’s en gg-T-cellen’  

- Vraag van bureau GGO over de inclusie van HIV-positieve patiënten i.c.m. 
getransduceerde cellen  

 
ScMV 109.8 Gain-of-function onderzoek (16:10 uur) 
 Sinds het begin van de corona-pandemie staat het uitvoeren van gain-of-function onderzoek 

weer in de belangstelling. De vergadering wordt gevraagd hoe zij tegen deze discussie 
aankijkt en of er mogelijk consequenties zijn voor de werkzaamheden van de COGEM. 

 
ScMV 109.9 Inventarisatie onderzoeksprojecten (16:25 uur) 
 De vergadering wordt gevraagd na te denken over mogelijke onderwerpen voor 
 onderzoeksprojecten. 

 
ScMV 109.10 Terugkoppeling activiteiten andere subcommissies (16.30 uur) 
 Toelichting bij de activiteiten van de andere subcommissies van de COGEM. 
 
ScMV 109.11 Terugkoppeling n.a.v. beleidsagenda (16.35 uur) 
 Toelichting bij lopende (beleids)activiteiten in Nederland en Europa. 



 
ScMV 109.12 Terugkoppeling n.a.v. uitgebrachte adviezen (16.45 uur) 

Terugkoppeling op de door de COGEM uitgebrachte adviezen.  
  
ScMV 108.13 Mededelingen (16.50 uur) 
  
ScMV 108.14 Ter informatie (16.55 uur) 
   
  Rondvraag en sluiting (17.00 uur) 
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