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Beste lezer, 

2013 was een jaar dat zich kenmerkt door allerlei 
gebeurtenissen met en vragen over geneesmidde-
len en gezondheidsproducten, deels te verklaren 
door de steeds toenemende belangstelling van de 
patiënten voor hun gezondheid. 2013 was ook syno-
niem voor de grote problematieken zoals het veilige 
gebruik van:
 • gecombineerde orale contraceptiva (COC’s),
 •  combinatiepreparaten met cyproteron en ethi-

nylestradiol (in België: Diane 35 en generische 
geneesmiddelen), tegen ernstige acné,

 •  geneesmiddelen met domperidon (in België: 
Motilium en generische geneesmiddelen), te-
gen misselijkheid en braken,

 •  geneesmiddelen met tetrazepam (in België: Ep-
sipam, Myolastan, Tetrazepam EG), tegen pijnlij-
ke spierspasmen of krampen,

 •   geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid 
(antitussiva, de expectorantia en de topische 
nasale decongestiva),

 • elektronische sigaretten.
Deze problematieken, de daaropvolgende discussies 
en de mogelijke impact op de patiënten, bewijzen 
des te meer hoe belangrijk het is om geneesmid-
delen en gezondheidsproducten permanent op te 
volgen. Als voorbeeld denk ik hier aan het schan-
daal met frauduleuze PIP-borstimplantaten in 2012, 
dat aanleiding gaf tot de dringende herziening en 

versterking van de regelgeving over de controle en 
opvolging van implanteerbare medische hulpmidde-
len. Dergelijke grote dossiers tonen het belang van 
een goed gebruik van geneesmiddelen en dus de 
nood aan correcte en actuele informatie en aan het 
sensibiliseren van de patiënten. Het succes van onze 
derde mediacampagne “Geneesmiddelen en kinde-
ren. Opgelet, een geneesmiddel is geen snoepje!”, 
met speciale aandacht voor het gebruik van genees-
middelen bij kinderen, stemt me dan ook heel blij.

Het is met een groot genoegen dat ik u uitnodig om 
het jaarverslag 2013 van het fagg te lezen. U zal kun-
nen vaststellen dat voor ons agentschap 2013 een 
jaar was van projecten en veranderingen. Na het vie-
ren van onze vijfde verjaardag in 2012 en het opma-
ken van de balans van onze eerste vijf jaar, namen 
we de tijd voor reflectie, niet alleen intern maar ook 
met onze partners door het bevragen van de tevre-
denheid en via specifiek overleg. Dit alles liet ons toe 
om het pad voor de komende jaren uit te tekenen.

In 2013 hebben we een aantal strategische verbe-
terpunten doorgevoerd. We investeerden in het bij-
zonder in de kwaliteit van onze diensten, ons ma-
nagementmodel, onze organisatie, onze kennis en 
expertise, onze regelgeving en onze speerpunten. 
We startten een aantal tekenende projecten zoals 
het Plan Medische Hulpmiddelen (PMH) dat eind 
2012 gelanceerd werd, de nieuwe sensibiliserings-

campagne, en het verder versterken van onze com-
petenties, kennis en samenwerkingsakkoorden, zoals 
in het domein van klinische proeven met genees-
middelen voor menselijk en diergeneeskundig ge-
bruik en van de geneesmiddelenbewaking of farma-
covigilantie. Ook vele anderen initiatieven verdienen 
om in de schijnwerpers te staan, en net daarom no-
dig ik u uit dit te ontdekken op de volgende pagina’s.

Het jaarverslag 2013 van het fagg omvat twee gro-
tere delen. Naast een aantal thema’s “2013” die het 
fagg in de verf wil zetten,  willen we u op een zeer 
transparante manier informeren over onze activi-
teiten met tekst en uitleg over de werking en de 
resultaten van de verschillende afdelingen/cellen/
eenheden en coördinaties van het fagg. Ondertussen 
bent u wellicht vertrouwd met de grafieken en de 
tabellen met het cijfermateriaal waarmee we een 
duidelijk beeld willen schetsen van de evolutie in 
het takenpakket en de behaalde resultaten van ons 
agentschap.

Ik kan nu ook al zeggen dat in 2014 ons agentschap 
de kwaliteit van de diensten wil blijven verbeteren 
onder meer door de versterking van de ondersteu-
nende diensten, en vooral door het bestendigen van 
de centrale rol van de patiënt en de bescherming 
van de Volksgezondheid; en dit altijd met onze slo-
gan voor ogen: ”Uw geneesmiddelen en gezond-
heidsproducten, onze zorg!”.

Jaarverslag 201304
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Tot slot wil ik niet alleen een woordje van dank rich-
ten aan alle medewerkers van het agentschap, voor 
de inspanningen en het werk het hele jaar door, maar 
ook aan onze partners met wie we samenwerken en 
vooral werken aan een gemeenschappelijk doel: wa-
ken over de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid 
van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, in 
klinische ontwikkeling en op de markt.

Xavier De Cuyper
Administrateur-generaal
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MISSIE

Het fagg speelt een essentiële rol in de bescher-
ming van de Volksgezondheid met als missie:

“Het verzekeren, vanaf hun ontwikkeling tot hun 
gebruik, van de kwaliteit, de veiligheid en de doel-
treffendheid:
 •  van geneesmiddelen voor menselijk en dier-

geneeskundig gebruik, met inbegrip van ho-
meopathische geneesmiddelen en genees-
middelen op basis van planten, magistrale en 
officinale bereidingen;

 •  van gezondheidsproducten waaronder medi-
sche hulpmiddelen en hulpstukken, en grond-
stoffen bestemd voor de bereiding en de pro-
ductie van geneesmiddelen.

Het verzekeren, vanaf hun wegneming tot hun ge-
bruik, van de kwaliteit, de veiligheid en de doel-
treffendheid:
 •  van alle operaties met bloed, cellen en weef-

sels, die eveneens gedefinieerd zijn als ge-
zondheidsproducten”.*

ROL

Het verzekeren van de kwaliteit, de veiligheid en 
de doeltreffendheid van geneesmiddelen en ge-
zondheidsproducten in klinische ontwikkeling en 
op de markt.

WAARDEN

De waarden die leven binnen het fagg zijn zorgvul-
dig gekozen en vormen de leidraad doorheen onze 
dagelijkse activiteiten:
 • Integriteit
 • Engagement
 • Aanpassingsvermogen
 • Teamspirit

onze zorg!*Gebaseerd op de wet van 20 juli 2006 (BS 08.09.2006) over de 

oprichting en de werking van het fagg.
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HET NIEUWE MANAGEMENTPLAN 
2014-2018 

Alvorens te beginnen aan de volgende fase in de 
levenscyclus van ons agentschap en aan de redac-
tie van een nieuw managementplan, volgend op 
het vroegere Businessplan 2008-2012, hebben we 
in 2013, de balans van de eerste jaren opgemaakt. 
Deze terugblik liet toe de toch wel buitengewone ver-
anderingen die onze organisatie sinds de oprichting 
onderging in kaart te brengen.

Sinds 2008 heeft het agentschap overduidelijk de 
prioriteit gegeven aan het wegwerken van de ach-
terstanden in de behandeling van vrijwel alle sleutel-
processen. Bovendien werd in diezelfde periode een 
indrukwekkend aantal projecten gelanceerd, waarvan 
een aantal innovatieve zoals de speerpunten. Andere 
initiatieven, zowel op federaal als Europees niveau, 
drukten hun stempel op het eerste managementplan, 
zoals de aanpassingen in het domein van de ge-
neesmiddelenbewaking, de uitvoering van klinische 
proeven, de strijd tegen namaakgeneesmiddelen en 
andere illegale geneesmiddelen en de traceerbaar-
heid van en controle op medische hulpmiddelen. Het 
fagg toonde ook het nodige aanpassingsvermogen 
om het hoofd te bieden aan de vele externe facto-
ren die zich in de afgelopen jaren voordeden, zoals 
de financiële en economische crisis, de internationale 
schandalen in de wereld van geneesmiddelen en ge-
zondheidsproducten en nog de grieppandemie.

De analyse van deze eerste periode heeft het ook 

mogelijk gemaakt de belangrijkste ideeën voor de 
toekomstige ontwikkeling van ons agentschap te 
identificeren. De twee belangrijkste elementen zijn:
 •  consolideren van de centrale plaats van de pa- 

tiënt door meer transparantie, meer gericht luis-
teren, een versterkt risicobeheer en een betere 
communicatie;

 •  een aanzienlijke versterking van de ondersteu-
nende diensten die nodig zijn om onze ver-
antwoordelijkheden/onze missie te vervullen, 
onder meer door een grotere investering in een 
echt personeelsbeleid en in een aangepaste in-
formaticastrategie.

Gedurende deze eerste vijf jaren zijn er, met het oog 
op continue verbetering, verschillende oefeningen 
uitgevoerd, zoals bevragingen van de klantentevre-
denheid en specifiek overleg om het agentschap in 
staat te stellen haar manier van werken te optima-
liseren.

Op basis van de bevindingen en van de eerdere rea-
lisaties, heeft het management van het agentschap 
de krijtlijnen van het fagg voor de komende vijf jaar 
uitgetekend en 2013 afgesloten met het manage-
mentplan 2014-2018 van het fagg.

REALISATIE VAN EEN MANAGEMENTCY-
CLUS DOOR DE COÖRDINATIE PROGRAM 
MANAGEMENT OFFICE OF PMO 

In 2013 introduceerde het fagg het concept ma-
nagementcyclus. Met de managementcyclus willen 

we de planning van de activiteiten en de besluitvor-
ming koppelen aan de begrotingskalender.

In de praktijk leidt dit tot het realiseren van de sleu-
telrapporteringen en het nemen van de belangrijke 
beslissingen op twee belangrijke momenten: het 
einde van het eerste semester en het jaareinde. 
Deze twee momenten komen respectievelijk over-
een met het indienen van de geschatte begroting of 
het vastleggen van het budget en met de goedkeu-
ring ervan voor het komende jaar. Deze tijdstippen 
zijn essentieel voor de ganse organisatie om te kun-
nen beschikken over en het optimaal toewijzen van 
de nodige middelen, personeel en financieel.

De geleidelijke invoering van dit concept vereiste 
vooraf een diepgaande reflectie en zal, in functie 
van de invoering ervan, de nodige nauwgezetheid 
en logica vragen, maar tegelijkertijd ook leiden tot 
meer consistentie en coherentie.

TASKFORCE ONBESCHIKBAARHEID  
VAN GENEESMIDDELEN 

In 2013 werd op vraag van de Minister van Volksge-
zondheid, mevrouw Laurette Onkelinx, de Taskforce 
Onbeschikbaarheid van geneesmiddelen opgericht 
binnen het fagg en met vertegenwoordigers van het 
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(RIZIV) en de betrokken industrie.

Deze taskforce richtte zich in eerste instantie op het 
correct in beeld brengen van de situatie; vergun-
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ninghouders zijn immers wettelijk verplicht verschil-
lende gegevens over beschikbaarheid en de onbe-
schikbaarheid van geneesmiddelen te melden, en 
dit zowel aan het fagg als aan het RIZIV. Het is ver-
plicht de gegevens over het in de handel brengen, 
de tijdelijke onbeschikbaarheid en de redenen voor 
de onbeschikbaarheid, de vermoedelijke datum van 
terugkeer op de markt of de definitieve stopzetting 
van commercialisering, mee te delen. Door de ver-
schillende wettelijke eisen van de verplichte mel-
ding aan het fagg en het RIZIV, gebeurt het dat de 
informatie niet altijd uniform of identiek is; integen-
deel, de informatie over het effectief op de markt 
brengen of over de tijdelijke onbeschikbaarheden is 
soms tegenstrijdig. Hierdoor is er onduidelijkheid en 
tijdverlies voor alle betrokkenen en dit ten nadele 
van de patiënt die het nodige geneesmiddel niet tij-
dig ter beschikking heeft.

Het harmoniseren van de verschillende regelgevin-
gen van beide instellingen en het creëren van een 
centraal meldpunt voor het verzamelen van de in-
formatie van de vergunninghouders werden als pri-
oritaire acties geïdentificeerd om te komen tot een 
beter toezicht op de effectieve melding van de ge-
gevens en de opvolging ervan. Deze gegevens zul-
len ter beschikking zijn van alle betrokken partners: 
(ziekenhuis-)apothekers, artsen, verdelers, verzeke-
ringsinstellingen en patiënten. De verhoogde trans-
parantie moet ook de responsabilisering van alle 
betrokken actoren in de hand werken.

Als streefdatum werd 1 januari 2014 vooropgesteld 

en het fagg zal twee jaar na de inwerkingtreding 
van het systeem de effecten op de geneesmidde-
lenbevoorrading aan een evaluatie onderwerpen.

Op 23 december 2013 kondigden het fagg en het 
RIZIV met voldoening de nieuwe werkwijze aan die 
vanaf 1 januari 2014 in voege gaat en bij deze gele-
genheid werd de samenstelling van taskforce verder 
uitgebreid met de vertegenwoordiging van de be-
roepsverenigingen van de apothekers.

De taskforce blijft verder zoeken naar duurzame op-
lossingen. Hoe kan, in overleg met de farmaceuti-
sche sector, in de reglementering voorzien worden 
dat vergunninghouders bijvoorbeeld altijd een alter-
natieve fabrikant voorhanden hebben? Hoe kan bij 
definitieve stopzetting van de commercialisering van 
een geneesmiddel de markt minstens voor een re-
delijke periode toch bevoorraad blijven voor genees-
middelen die als essentieel beschouwd worden. Een 
andere optie blijft het verhogen van de responsabi-
lisering van de betrokken operatoren in de distribu-
tieketen door een verstrengde sanctionering in te 
voeren bij niet-bevoorrading van de Belgische markt 
om andere redenen dan stockbreuk ten gevolge van 
bij de overheid gekende productie-, distributie- of 
commercialiseringsproblemen.

ENKELE DOSSIERS MET BIJZONDERE  
MEDIA-AANDACHT 

Vandaag de dag tonen patiënten steeds meer in-
teresse voor alles wat met hun gezondheid te ma-

ken heeft. Zij willen meer betrokken worden bij hun 
behandeling en winnen zelf informatie in via inter-
net of pikken die op via de media. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de pers ons regelmatig con-
tacteert met vragen over geneesmiddelen en ge-
zondheidsproducten. Een nieuwe regelgeving, een 
dossier met media-aandacht in het buitenland, een 
rechtszaak na een klacht of een geval van fraude, 
de publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift, de 
verspreiding van een persbericht van een van onze 
partners of het dagelijkse journalistieke werk, geven 
hiertoe de aanleiding.

Naast eenmalige onderwerpen die aanleiding ge-
ven tot een aantal artikelen of reportages geven we 
hieronder een paar voorbeelden van dossiers die 
heel wat media-aandacht kregen in 2013.

Gecombineerde orale contraceptiva 
(COC’s)

Begin januari 2013, heeft de Franse geneesmidde-
lenautoriteit of l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM), na 
een juridische actie van een aantal patiënten tegen 
de fabrikanten van COC’s van de zogenaamde derde 
en vierde generatie en tegen ANSM zelf, een her- 
ervaluatie gevraagd aan het Europees Geneesmid-
delenbureau of European Medicines Agency (EMA) 
met een onmiddellijke mediastorm als gevolg in 
alle Europese landen. De klacht had te maken met 
het risico van veneuze of arteriële trombose geas-
socieerd met het gebruik van COC’s.
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In november 2013 werd deze herevaluatie afge-
rond. De twee betrokken Europese comités, het 
Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelen-
bewaking of Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee (PRAC) en het wetenschappelijk co-
mité dat aanvragen voor nieuwe geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik in Europa, via de centrale 
procedure, beoordeelt of Committee for Medici-
nal Products for Human Use (CHMP), kwamen tot 
de conclusie dat het gekende risico van vorming 
van bloedstolsels een ernstige maar zeer zeldza-
me bijwerking is en dat de baten-risicoverhouding 
van deze geneesmiddelen positief blijft zover de 
contra-indicaties en gebruiksvoorzorgen worden 
gerespecteerd.

Gedurende de herevaluatie circuleerde heel wat 
informatie en vragen over de risico’s van het ge-
bruik van COC’s in de media, zowel nationaal als 
Europees. Het fagg communiceerde regelmatig via 
de website, nieuwsbrieven, persberichten of reac-
ties op persvragen over de stand van zaken en de 
aanbevelingen van het EMA, zoals de bevinding 
dat er geen reden was om het stopzetten van 
een behandeling met een COC aan te raden. Elke 
boodschap herhaalde wel dat het zeer belangrijk 
is om altijd de mogelijke risicofactoren na te gaan 
wanneer een COC wordt voorgeschreven en om een 
regelmatige klinische opvolging van de patiëntes te 
doen. Gynaecologen en huisartsen kregen een spe-
cifieke brief met informatie voor hen en voor hun 
patiënten. In deze brief herinnerde het fagg aan het 
belang de individuele risico-batenverhouding voor 

iedere patiënte te evalueren en om de risicofacto-
ren voor trombose na te gaan, zoals persoonlijke 
en familiale antecedenten, tabaksgebruik, hoge 
bloeddruk, overgewicht, en raadde een klinische 
opvolging aan vooral tijdens het eerste jaar van de 
behandeling.

Geneesmiddelen die cyproteron  
en ethinylestradiol bevatten  
(in België: Diane-35 en generische geneesmiddelen)

In 2013, kondigde het ANSM de intentie aan om 
in Frankrijk de vergunningen voor het in de handel 
brengen (VHB’s) van geneesmiddelen die cyproteron 
en ethinylestradiol bevatten, te schorsen, als gevolg 
van het risico van veneuze of arteriële trombose. 
In Frankrijk zijn deze geneesmiddelen enkel vergund 
voor de behandeling van acne, maar het ANSM heeft 
vastgesteld dat ze wijdverspreid gebruikt worden als 
contraceptivum buiten de in Frankrijk goedgekeur-
de indicatie. De indicaties bleken bovendien sterk te 
verschillen van land tot land: van acne, over ernstige 
vormen van therapieresistente acne, overmatige be-
haring tot hormonaal contraceptivum. Op vraag van 
de Franse geneesmiddelenautoriteit startte EMA ook 
een herevaluatie.

In mei 2013 bevestigde het PRAC de positieve ba-
ten-risicoverhouding van Diane 35 en generische 
geneesmiddelen voor een specifieke patiënten-
groep. Er werd beslist om de indicaties te beperken 
en duidelijk te vermelden deze behandeling niet te 
combineren met een ander hormonaal contracepti-

vum. Er werden ook maatregelen aanbevolen om 
de risico’s van veneuze of arteriële trombose te be-
perken. In juni 2013 bevestigde de Coördinatiegroep 
voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde 
procedures, geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
of Co-ordination Group for Mutual Recognition and 
Decentralised Procedures – Human (CMDh) de bevin-
dingen van het PRAC. Specifiek voor België verander-
de de situatie amper. De aangepaste formulering van 
de indicaties voor gans Europa verschilde immers 
weinig van de oorspronkelijke Belgische formulering.

Gedurende de herevaluatie circuleerde heel wat in-
formatie en vragen over de risico’s van het gebruik 
van Diane 35 en generische geneesmiddelen in de 
media, zowel nationaal als Europees. Het fagg com-
municeerde regelmatig via de website, nieuwsbrie-
ven, persberichten of reacties op persvragen over 
de stand van zaken en de aanbevelingen van het 
EMA. De betrokken farmaceutische bedrijven stuur-
den een specifieke brief met de aanbevelingen voor 
patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars van het 
fagg onder de vorm van een Direct Healthcare Pro-
fessional Communication (DHPC).

Geneesmiddelen die domperidon bevatten 
(in België: MOTILIUM en generische geneesmiddelen)

Omwille van de mogelijke negatieve cardiale effec-
ten bij het gebruik van geneesmiddelen die dom-
peridon bevatten, startte het fagg begin 2013 een 
procedure om deze geneesmiddelen op medisch 
voorschrift te brengen.
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Waarom op medisch voorschrift? Geneesmiddelen op 
basis van domperidon kunnen direct of indirect ge-
vaar opleveren, zelfs bij normaal gebruik, wanneer 
deze zonder toezicht van een arts worden gebruikt. 
Sommige epidemiologische studies hebben aange-
toond dat domperidon in verband gebracht kan wor-
den met een hoger risico op ernstige ventrikelarit-
mie of plotse hartdood. Het risico kan hoger zijn bij 
patiënten ouder dan 60 jaar of bij dagelijkse doses 
hoger dan 30 mg. Bovendien kunnen misselijkheid en 
braken symptomen zijn van bepaalde aandoeningen 
zoals refluxoesofagitis. Door het gebruik van dom-
peridon kunnen deze onderliggende ziektes worden 
gemaskeerd wat een correcte diagnose hiervan kan 
vertragen. Verder bestaat het risico van interacties 
met andere veel gebruikte geneesmiddelen, vooral 
deze die ook het QT-interval (fase van het hartritme) 
verlengen.

Na deze herevaluatie, besliste de Commissie voor ge-
neesmiddelen voor menselijk gebruik verbonden aan 
het fagg dat in België, net zoals in de meeste andere 
Europese landen, geneesmiddelen die domperidon 
bevatten nog enkel op medisch voorschrift mogen 
worden afgeleverd. Deze maatregel ging in voege 
vanaf 30 november 2013.
Gelijktijdig met de beperking tot medisch voorschrift 
werd op Europees niveau en op initiatief van het fagg, 
een herevaluatie van de baten-risicoverhouding van 
deze geneesmiddelen uitgevoerd. Deze procedure 
was nog niet afgerond eind 2013.

Om de gezondheidszorgbeoefenaars op de hoogte te 

houden, gebruikte het fagg de beschikbare commu-
nicatiekanalen zoals de website, de nieuwsbrieven, 
persberichten of informatie aan specifieke fagg-part-
ners.
Geneesmiddelen die domperidon bevatten, zijn goed 
bekend bij het grote publiek. De aankondiging van de 
herevaluatie en van de intentie deze geneesmiddelen 
te beperken tot medisch voorschrift, deed heel wat 
vragen rijzen zowel bij de patiënten als bij de media. 
Het fagg heeft regelmatig een stand van zaken van 
de procedure gegeven aan zowel de pers, het grote 
publiek als de gezondheidszorgbeoefenaars.

Geneesmiddelen die tetrazepam bevatten 
(in België: Epsipam, Myolastan en Tetrazepam EG)

Op initiatief van het ANSM heeft het EMA de be-
schikbare gegevens over tetrazepam opnieuw ge-
evalueerd. Tetrazepam wordt gebruikt voor de be-
handeling van pijnlijke spierspasmen of krampen, 
voornamelijk bij patiënten met reumatologische 
aandoeningen die gekenmerkt worden door ont-
steking, zwelling en pijn in de gewrichten en spie-
ren. De herziening kwam er omwille van zeldzame, 
maar ernstige huidreacties die met het gebruik van 
tetrazepam worden geassocieerd. De baten-risi-
coverhouding van tetrazepam wordt als ongunstig 
beschouwd en daarom hebben zowel het PRAC als 
de CMDh aanbevolen de VHB’s van deze geneesmid-
delen te schorsen.

Op basis van de aanbevelingen heeft de Europese 
Commissie in april 2013 beslist de VHB’s van deze 

geneesmiddelen te schorsen en alle in België ver-
deelde loten terug te roepen. Van zodra het advies 
van de Europese Commissie bekend was, heeft het 
fagg de nodige maatregelen genomen om deze be-
slissing uit te voeren, de informatie overgemaakt 
aan de betrokken firma’s en toezicht uitgeoefend 
op de terugtrekking van de betrokken loten. Ook 
de gezondheidszorgbeoefenaars kregen een spe-
cifieke brief met de melding dat geneesmiddelen 
met tetrazepam niet meer mochten voorgeschreven 
worden en met de boodschap dat patiënten die zich 
in een apotheek aanbieden met een medisch voor-
schrift moesten doorverwezen worden naar hun be-
handelende arts.

Als voorwaarde voor de opheffing van de schorsing, 
heeft het PRAC aan de VHB-houders gegevens ge-
vraagd voor het identificeren van een specifieke 
groep patiënten voor wie de voordelen van genees-
middelen die tetrazepam bevatten opwegen tegen 
de risico’s.

De informatie over de schorsing van de VHB’s van 
deze geneesmiddelen lokte heel wat vragen van 
journalisten uit.

Het fagg heeft daarom regelmatig gecommuniceerd 
met de patiënten en de gezondheidszorgbeoefe-
naars via de website, de nieuwsbrieven en via een 
DHPC aan de artsen en apothekers. Er wordt ook sys-
tematisch gevraagd aan de verschillende beroeps-
verenigingen om de informatie van het fagg aan 
hun leden te bezorgen.
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Geneesmiddelen tegen hoest  
en verkoudheid

In 2012 heeft de Commissie voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik van het fagg de baten-ri-
sicoverhouding van geneesmiddelen gebruikt bij 
kinderen tegen hoest en verkoudheid opnieuw ge-
evalueerd. Het gaat hierbij om de antitussiva, de 
expectorantia en de topische nasale decongestiva.
Volgend op deze herevaluatie is het voorlopig advies 
van de commissie overgemaakt aan de betrokken 
VHB-houders. Zij kregen de mogelijkheid een reactie 
in te dienen of een verzoek om gehoord te worden.

Rekening houdend met de door de betrokken 
VHB-houders aangebrachte elementen heeft de com-
missie een definitief advies gegeven. Op basis hier-
van werden onder meer de volgende beslissingen 
genomen, van toepassing sinds 1 mei 2013:
 •  het gebruik van antitussiva en expectorantia is 

tegenaangewezen bij kinderen jonger dan zes 
jaar;

 •  antitussiva die codeïne of één van zijn derivaten 
(ethylmorfine, dihydrocodeïne en thebacon) be-
vatten, ook die bestemd voor volwassenen, wor-
den onderworpen aan een medisch voorschrift;

 •  een aantal topische nasale decongestiva zijn te-
genaangewezen bij kinderen jonger dan zeven 
jaar;

 •  Voor alle topische nasale decongestiva zijn er de 
volgende algemene aanbevelingen:

  -  het is belangrijk in eerste lijn zoutoplossingen 
te gebruiken,

  -  enkel gebruik van korte duur of maximum vijf 
dagen.

Voor het gebruik van een veiligheidsdop voor alle 
vloeibare vormen en het uitwerken van een nieuwe 
formule voor de samengestelde preparaten, moet 
door de VHB-houders een specifiek dossier worden 
ingediend tegen januari 2015.

Omwille van de impact van deze maatregelen op 
het goed gebruik van geneesmiddelen bij kinderen, 
werd een communicatieplan uitgewerkt. Het fagg 
zorgde voor een communicatie van deze aanbeve-
lingen via de verschillende communicatiekanalen: 
website, nieuwsbrieven, brieven aan gezondheids-
zorgbeoefenaars en de vraag aan de fagg-partners 
zoals de beroepsverenigingen om de informatie te 
verspreiden naar hun leden.
Bij de lancering van de mediacampagne: “Genees-
middelen en kinderen. Opgelet, een geneesmiddel 
is geen snoepje!”, werden de aanbevelingen her-
haald. Een specifieke brochure: “Hoest je kind of is 
het verkouden?” werd verdeeld via de centra van 
Kind en Gezin en ONE, de kabinetten van kinderart-
sen en huisartsen en via de apotheek.
Ook bij het beantwoorden van vragen van journa-
listen werd de nadruk gelegd op de aanbevelingen, 
in het bijzonder op de contra-indicatie bij kinderen.
 
Elektronische sigaretten

Ook in 2013 kregen de elektronische sigaretten op-
merkelijk veel media-aandacht. Er kwamen veel vra-
gen over de veiligheid, de werkzaamheid en de re-

gelgeving van toepassing op elektronische rookwaren.

We onderscheiden drie grote categorieën: producten 
met nicotine, producten met tabaksextracten en pro-
ducten zonder nicotine en tabaksextracten. Het fagg 
is bevoegd voor de categorie met nicotine, produc-
ten die vandaag in België enkel als geneesmiddel 
op de markt mogen komen. De andere categorieën 
vallen onder de bevoegdheid van de FOD Volksge-
zondheid en de FOD Economie.
Wegens het continu groeiende succes van elektroni-
sche rookwaren, hun diversiteit en het illegaal op de 
markt brengen, is er overleg opgestart met de drie 
bevoegde instanties. Er is een actieplan opgesteld 
voor de controles op de markt en waarschuwingen 
over het gebrek van garanties en de mogelijke risi-
co’s gepubliceerd op de website.

Veel producten worden verkocht via illegale web-
sites of komen in winkels zonder de nodige ver-
gunningen. Ze komen uit verschillende delen van 
de wereld en de kwaliteit is zeer divers. Rookwaren 
met nicotine kunnen gevaarlijk zijn door het reële 
risico op overdosering. Een orale dosis van 10 mg 
nicotine bij kinderen en van 30-50 mg bij een vol-
wassene kan een dodelijk effect hebben. Navullin-
gen met 20 mg nicotine komen nochtans veel voor.

Met de waarschuwingen willen we de aandacht 
trekken voor het mogelijke gevaar door het gebrek 
aan garanties. Specifiek voor de producten met ni-
cotine en voor producten die melding maken van 
therapeutische indicaties is de regelgeving van een 
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geneesmiddel van toepassing. Voor het op de markt 
brengen moet de kwaliteit, veiligheid en werkzaam-
heid worden aangetoond. De verkoop en reclame 
van dergelijke apparaten zijn verboden in België.

BIOPLATFORM 

Het Bioplatform is een initiatief van de Regering dat 
vertegenwoordigers van de innoverende industrie 
en van de Regering samenbrengt. 

Een werkgroep met vertegenwoordigers van de be-
leidscellen van de verschillende Vice-Eersteminis-
ters en van de Minister van Begroting, de betrokken 
sector en het fagg, werkte aan maatregelen voor 
het ondersteunen van klinische proeven en voor het 
verder uitbouwen van een performant fagg.

Prioritair zijn verschillende projecten gevalideerd 
om de positie van België in het voeren van klini-
sche proeven minstens te behouden en liefst nog 
te versterken, onder meer door:
 •  het respecteren van de wettelijk vastgelegde 

termijnen (zo kort mogelijk), wat op zijn beurt 
een gunstig effect heeft op de uitbouw van het 
speerpunt EARLY PHASE DEVELOPMENT of vroe-
ge fase ontwikkeling;

 •  het versterken van de specifieke expertise bin-
nen het fagg;

 •   de herdefiniëring van de Commissie voor de 
evaluatie van geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik die ook een rol zal spelen in de evalu-
atie van klinische proeven;

 •  het optimaliseren van de samenwerking tus-
sen het fagg en de Ethische comités.

Een andere prioriteit is het oprichten van een natio-
naal platform dat de rekrutering van patiënten voor 
deelname aan klinische proeven faciliteert.

De regelgeving inzake ziekenhuisvrijstelling voor 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie of Ad-
vanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s) wordt 
momenteel voorbereid zodat op korte termijn het 
overleg hierover met de betrokken sectoren kan 
starten.
Ook voor de snellere toegang tot innovatie voor 
onvervulde medische behoeftes of Unmet Medi-
cal Needs (UMN) werd de regelgeving herzien. Dit 
nieuwe concept, dat een nauwere samenwerking 
tussen het agentschap en het RIZIV vraagt, moet 
toelaten om geneesmiddelen waarvoor vandaag 
geen alternatief geneesmiddel bestaat sneller ter 
beschikking te stellen van patiënten. Het fagg en de 
vernieuwde Commissie voor de evaluatie van ge-
neesmiddelen voor menselijk gebruik zullen zich in 
overleg met een erkend Ethisch comité uitspreken 
over de baten-risicoverhouding. Als het resultaat 
positief is, kan een vervroegde tegemoetkoming 
van het RIZIV door de aanvrager ingediend worden.

GLOBAAL OPLEIDINGSPLAN  
VOOR HET FAGG 

In 2013 werd de eerste cyclus van het Globaal Op-
leidingsplan (GOP) voor het fagg afgewerkt. Voor 
elk van de vijf entiteiten werd een GOP gerealiseerd 

waarvan zowel de budgettaire aspecten als de af-
stemming op de ontwikkelcirkels binnen de entiteit 
opgevolgd werden. Er werd ook een transversaal 
GOP uitgewerkt met de externe en interne oplei-
dingen die de fagg-medewerkers kunnen volgen; 
het gaat hierbij om opleidingen over technisch-re-
gulatoire en wetenschappelijke thema’s, en om 
meer algemene thema’s, inclusief management en 
persoonlijke ontwikkeling. De interne transversale 
opleidingen hebben een extra toegevoegde waar-
de omdat medewerkers uit verschillende entiteiten 
hun kerncompetenties met elkaar kunnen delen, 
wat de doorstroming van informatie binnen de or-
ganisatie alleen maar ten goede komt.

Het Directiecomité krijgt per trimester een bijge-
werkt overzicht van het aantal gevolgde oplei-
dingen en het bestede budget. Op basis hiervan 
werd de budgettaire verdeelsleutel geoptimali-
seerd voor het GOP 2014 en werden een set van 
transversale opleidingen goedgekeurd. Alle op-
leidingen worden in een centrale databank verza-
meld. Dit laat toe om op elk moment een correct 
beeld te hebben van de actuele stand van zaken 
over de realisatiegraad en het bestede budget.
In de tweede cyclus van het GOP werd de link tus-
sen de ontwikkelcirkels en het GOP versterkt. De 
opleidingen worden voor elke medewerker aan 
prestatie- of ontwikkelingsdoelstellingen gekop-
peld, waardoor de evaluatie van de return on in-
vestment (ROI) van de gevolgde opleidingen ook 
systematisch via de evaluatiegesprekken opgeno-
men kan worden.
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EEN NIEUWE STRUCTUUR  
VOOR DE AFDELING GENEESMIDDELEN 
VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK

Begin 2013 kreeg de Afdeling Geneesmiddelen voor 
Diergeneeskundig Gebruik een nieuwe structuur 
aangemeten. Deze moet resulteren in:
 •  een coherente opvolging van dossiers voor pro-

ducten met eenzelfde actief bestanddeel;
 •  het hoofd te bieden aan de sterke stijging van 

het aantal aanvragen;
 •  mee te evolueren met de toenemende ver-

schuiving van dossiers naar Europees niveau 
onder meer door de worksharing-procedures 
en transfers naar wederzijdse erkenningspro-
cedures of Mutual Recognition Procedures 
(MRP’s) na een arbitrage of referral;

 •  de internationale vertegenwoordiging van het 
fagg verder te versterken;

 •  beter te kunnen inspelen op nieuwe Europese 
evoluties.

Waar voordien de taalrol van de VHB-houder en het 
type procedure bepalend was voor de toewijzing 
van een dossier aan een dossierbeheerder, vallen in 
de nieuwe structuur alle dossiers voor alle producten 
met eenzelfde actief bestanddeel onder de verant-
woordelijkheid van dezelfde coördinator.

Verder zijn er twee cellen gevormd binnen de afde-
ling: in de eerste worden alle dossiers over vaccins 
of antiparasitaire geneesmiddelen behandeld en in 
de tweede alle dossiers over pharmaceuticals, met 

uitzondering van de antiparasitaire geneesmidde-
len. Beide groepen samen dekken ongeveer 50% 
van het aantal ingediende dossiers op jaarbasis.
Er is ook een medewerker aangesteld als stafmede-
werker van het afdelingshoofd. Deze stafmedewer-
ker staat in voor:
 •  de vertegenwoordiging van het fagg op de 

internationale werkgroepen die onder de ver-
antwoordelijkheid van de Afdeling Geneesmid-
delen voor Diergeneeskundig Gebruik vallen, 
zoals:

 -  de Coördinatiegroep voor wederzijdse er-
kenning en gedecentraliseerde procedures, 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig ge-
bruik of Co-ordination Group for Mutual Re-
cognition and Decentralised Procedures, ve-
terinary (CMDv),

 -  de Notice to Applicants (NtA) die de Europese 
Commissie helpt bij de opmaak van richtlij-
nen ter ondersteuning van de regelgeving 
voor geneesmiddelen om de aanpak in de 
verschillende lidstaten zo veel mogelijk te 
harmoniseren,

 -  het Standing Committee, een permanent 
comité dat de Europese Commissie bijstaat 
voor aanpassingen aan de technische voor-
uitgang van de richtlijnen voor de opheffing 
van de technische handelsbelemmeringen in 
de sector voor geneesmiddelen voor dierge-
neeskundig gebruik,

 •  de coördinatie van enkele belangrijke projec-
ten zoals de implementatie van een kwaliteits-
systeem.
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EEN NIEUWE STRUCTUUR  
VOOR DE EENHEID HOMEOPATHIE  
& FYTOTHERAPIE 

De Eenheid Homeopathie & Fytotherapie onderging 
in 2013 een grondige analyse van de werking met 
het oog op een verbetering van de performanties 
van de kernprocessen met de invoering van een 
nieuwe structuur tot gevolg. Hiervoor werd door het 
dienstdoend hoofd van de eenheid een inventaris 
opgemaakt van de bestaande processen, lopende 
dossiers en toegepaste procedures. Hierna volgde 
een grondige analyse, eerst van de dossiers voor 
homeopathische geneesmiddelen en nadien van de 
dossiers voor kruidengeneesmiddelen.

In parallel werd de basis gelegd om in 2014 te kun-
nen starten met het rapporteren over het al dan niet 
respecteren van de wettelijk vastgelegde termijnen 
en de tijdsbesteding aan zowel dossiergerelateerde 
als niet-dossiergerelateerde taken. Een analyse van 
de kost van elk proces werd uitgevoerd en naast de 
bedragen van de retributies gelegd om de kostenef-
ficiëntie van de werking van de eenheid te kunnen 
evalueren.

Homeopathie

De tijdige behandeling van de aanvragen voor regis-
tratie en VHB van homeopathische geneesmiddelen 
werd als ultiem doel genomen voor het opstarten 
van de volgende verbeterprojecten:
 •  overleg met de sector om tot een gefaseerde 

prioritisering van het dossierbeheer te komen 
via het HoMP-DB-project, gevolgd door een 
systeem van bilaterale vergaderingen;

 •  het HoMP-DB-project dat al in 2013 werd vol-
tooid en heeft toegelaten 41% van de achter-
stand in de dossierbehandeling weg te werken;

 •  het herziene Gentlemen’s Agreement project 
dat onder andere zal toespitsen op de moda-
liteiten voor publiciteit voor genotificeerde ho-
meopathische geneesmiddelen en een aange-
paste structuur voor de productinformatie;

 •   een project over het toepassen op nationaal 
vlak van lopende Europese projecten zoals de 
eerste veilige verdunning of First Safe Dilution 
en de verantwoording van het homeopathisch 
gebruik of Justification of Homeopathic Use;

 •  reflectie over de efficiëntie van de werking van 
en samenwerking met de Commissie voor ho-
meopathische geneesmiddelen voor menselijk 
en diergeneeskundig gebruik (HCG);

 •  de herziening van de databank voor de genoti-
ficeerde homeopathische geneesmiddelen die 
in 2014 operationeel moet worden.

Kruidengeneesmiddelen

Het optimaliseren van de behandeling van de dos-
siers voor kruidengeneesmiddelen werd bestudeerd, 
rekening houdend met het feit dat het grootste deel 
van de aanvragen via de nationale procedure wordt 
ingediend. De verbeterprojecten voor dit type aan-
vragen zullen dan ook worden afgestemd op de al-
gemene aanpak die door het fagg voor de nationale 

procedures wordt gekozen. Er werd ook gekeken 
naar de mogelijkheden om een actievere rol op te 
nemen in Europese VHB- en registratieprocedures. 
Verder werd een reflectie opgestart over de effici-
entie van de werking van en samenwerking met de 
Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor men-
selijk gebruik (CKG).

ERKENNING VAN DE ETHISCHE COMITÉS IN 
VERBAND MET EXPERIMENTEN

De wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de 
menselijke persoon of de Experimentenwet, vormt 
sinds 2004 het regelgevende kader voor het uitvoeren 
van experimenten in België. Een experiment wordt 
gedefinieerd als elke studie op mensen die wordt 
uitgevoerd om medische kennis te vergroten. Binnen 
dit regelgevend kader spelen de Ethische comités een 
grote rol, gezien zij voor elk experiment een gunstig 
advies moeten uitbrengen. Een bijkomende aanvraag 
bij het fagg is enkel nodig wanneer het gaat om klini-
sche proeven (experimenten met geneesmiddelen), of 
om bepaald onderzoek met medische hulpmiddelen.
Op basis van de ervaring met de Experimentenwet, 
werden in 2013 een aantal aanpassingen aange-
bracht die een impact hebben op de werking van 
de Ethische comités en dan vooral op die Ethische 
comités die het finale advies uitbrengen voor een 
experiment:
 •  de erkenningsvoorwaarden voor volledig er-

kende Ethische comités werden verscherpt;
 •  om een betere overeenstemming te verzeke-

ren met de internationaal ontwikkelde begin-
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selen en richtsnoeren, moeten Ethische comi-
tés een kwaliteitssysteem hanteren;

 •  er kwamen strengere eisen om de onafhanke-
lijke en transparante werking van de Ethische 
comités te garanderen. Zo zullen de Ethische 
comités nauwer moeten toezien op mogelijke 
belangenconflicten en zal moeten nagegaan 
worden of de competenties en de expertise 
van de leden volstaan voor de beoordeling van 
bepaalde experimenten.

Omdat ervaring aan de basis ligt van een kwalitatie-
ve werking werd het minimum aantal dossiers dat 
door een leidend Ethisch comité behandeld wordt, 
verhoogd. De erkenningsprocedure werd verder ge-
formaliseerd waardoor er minimaal om de vier jaar 
een doorlichting plaatsvindt.

Er zijn ook algemene verplichtingen zoals:
 •  minimale formele motiveringsplicht van de ad-

viezen. Dit zal verder uitgewerkt worden in een 
koninklijk besluit (KB);

 •  deelname aan het overleg dat door het fagg 
georganiseerd wordt voor volledig erkende 
Ethische comités rond onderwerpen in het ka-
der van deze wet;

 •  verplicht gebruik van de interactieve website 
van dit agentschap voor interventionele klini-
sche proeven.

Al deze aanpassingen zijn er op gericht de goed-
keuring van klinische proeven op een kwalitatieve, 
onafhankelijke en wetenschappelijk hoogstaande 

manier te doen verlopen en tegelijk de beschikbare 
expertise zo goed mogelijk in te zetten zodat de vei-
ligheid van de deelnemer gegarandeerd blijft en de 
gegenereerde resultaten uit deze klinische proeven 
juist en betrouwbaar zijn.

LEAN ACADEMY,  
OOK HET FAGG NAM DEEL

De lean filosofie stelt de klant centraal en focust op het 
identificeren van verspillingen in een proces. Zodra ver-
spillingen zichtbaar zijn, kunnen ze geanalyseerd wor-
den en kunnen oplossingen voorgesteld worden die tot 
een gestroomlijnd en vereenvoudigd proces moeten 
leiden. De procesanalyse baseert zich op het in kaart 
brengen van proceskost en doorlooptijden, en zorgt zo 
voor kwantitatieve en objectieve startgegevens waar-
op de procesanalyse gebaseerd kan worden.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel & Organi-
satie (P&O) startte in het kader van Lean Academy, een 
opleidingstraject voor het verbeteren van de perfor-
manties op het vlak van productiviteit, kwaliteit, door-
looptijden en kosten. Het fagg nam hieraan actief deel:
 • DG PRE vergunning aan het project Optimad;
 • DG POST vergunning aan het project Optimedi.

Het project Optimad

Het project Optimad heeft als doel, op basis van de lean 
filosofie, de beslissingsvormingsketen van het proces 
voor aanvraag van een eerste VHB te rationaliseren en 
te optimaliseren. De eerste VHB-aanvraag in het kader 

van de nationale procedure of National Procedure (NP), 
de wederzijdse erkenningsprocedure of Mutual Recog-
nition Procedure (MRP) en de decentrale procedure of 
Decentralised Procedure (DCP) voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik, werden geanalyseerd.

De oefening bestond onder meer uit:
 •  het uitvoeren van een activity based costing-oefe-

ning voor het berekenen van de indirecte kosten 
van diensten en producten;

 •  het stroomlijnen van de activiteiten over de ver-
schillende VHB-procedures: NP, MRP en DCP;

 •  het vereenvoudigen van het proces van validatie 
van een advies door de Commissie voor de evalu-
atie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. 
Hierbij werd de toekomstige herdefiniëring van 
deze commissie in acht genomen.

Binnen de Afdeling Marketing Authorisation (humaan) 
werd voor het optimaal naleven van de wettelijke vast-
gelegde termijnen, een proefproject opgestart dat een 
nauwe informatie-uitwisseling tussen de dossierbeheer-
der en de verantwoordelijke voor het afsluitproces moet 
faciliteren en zo de doorlooptijd bij afsluiten moet opti-
maliseren.
De eerste bevindingen in het kader van dit project zullen 
begin 2014 aan het Directiecomité voorgelegd worden, 
inclusief een actieplan.

Het project Optimedi

Optimedi heeft tot doel het beheer van incidenten met 
medische hulpmiddelen te optimaliseren. Dit is essenti-
eel gezien de stijging van het aantal meldingen bij de Cel 
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Materiovigilantie. Het project wil:
 •  op vlak van de kwaliteit, het systematisch ge-

ven van feedback aan de melders en de imple-
mentatie van een systeem dat toelaat de risico-
volle incidenten op te sporen en de verwerking 
ervan aan te passen aan het risico;

 •  op het vlak van de kwantiteit, meer efficiëntie 
nastreven door het vermijden van tijdverlies en 
door het vereenvoudigen van de procedures.

De oefening richtte zich hoofdzakelijk op:
 •  de analyse van het proces door het identificeren 

van de verschillende betrokkenen, de gegevens 
die uitgewisseld worden tussen de betrokkenen 
en het fagg, de beschikbare instrumenten zoals 
schildpaddiagrammen;

 •  de evaluatie van de nodige middelen, zowel 
van tijd, als financieel, gedurende het volledige 
proces of toepassen van activity based costing;

 •  een analyse van de bewegingen binnen de lo-
kalen van de Cel Materiovigilantie op basis van 
een spaghettidiagram en van de manier van 
werken op basis van een zwembaddiagram;

 •  het meten van de activiteiten die een meer-
waarde inhouden op basis van een waarde-
stroom analyse.

Aan het einde van deze oefening zijn diverse verbe-
terprojecten geïdentificeerd en de kosten en voorde-
len (kwalitatief en kwantitatief) ervan geëvalueerd. 
Een aantal projecten zijn al in voege. De oefening liet 
ook toe om de nodige procedures op te stellen en 
iedere taak aan de juiste medewerker toe te wijzen.

DG PRE VERGUNNING STAPT ACTIEF  
MEE IN HET CESP-PROJECT VAN HET HMA

Vanaf 29 oktober 2012 is het verbeterde gemeen-
schappelijk Europees indieningplatform of Common 
European Submission Platform (CESP) in voege. Het 
CESP is een elektronisch platform onder het beheer 
van het netwerk van de Europese geneesmiddelen-
autoriteiten of Heads of Medicines Agencies (HMA), 
dat werd ontwikkeld door een aantal Europese lidsta-
ten en vertegenwoordigers van de industrie. Dit plat-
form maakt de elektronische indiening mogelijk van 
VHB-aanvragen voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik en variaties via NP, MRP en DCP. Na een ba-
sisimplementatie of Proof of Concept (POC) en een 
extended POC ging CESP op 29 oktober 2012 over 
naar een pre-productiefase. Het fagg aanvaardde in 
een eerste fase alleen nieuwe VHB-aanvragen voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. De intussen 
opgedane ervaring leert ons dat het indienen van dos-
siers via het CESP sneller, veiliger en gemakkelijker is.

In 2013 startte het fagg, in direct overleg met de be-
trokken partners, een pilootproject op. Het toepas-
singgebied van CESP in België werd uitgebreid en 
sinds 1 juli 2013 aanvaardt het fagg naast VHB-aan-
vragen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
ook die voor geneesmiddelen voor diergeneeskun-
dig gebruik, en meer types van variaties.

Binnen het fagg is voorzien in:
 •  een automatische verdeling of dispatch van de 

aanvragen die via CESP worden ingediend naar 

de bevoegde eenheid;
 •  een systeem voor het onderscheppen van foute 

indieningen en duplicaten;
 •  een automatische rapportering.

De resultaten van de eerste fase van dit project 
werden in de specifieke werkgroep met fagg-me-
dewerkers en vertegenwoordigers van de industrie 
besproken. Het is duidelijk dat de industrie verder 
wil werken met CESP, maar ook andere indienings-
kanalen nog niet wil afsluiten. Daarop heeft het fagg 
beslist het project ook in 2014 verder te zetten.

Ondertussen werkt het fagg ook druk samen met de 
collega’s van de Ierse geneesmiddelenautoriteit die 
betrokken zijn bij de CESP-applicatie.
Dankzij het continu overleg is het fagg erin geslaagd 
de wijzigingen op het CESP-platform actief op te vol-
gen, zodat de automatische interne verdeling van de 
CESP-mails niet in het gedrang komt. Hierdoor blijft 
het fagg in staat de dossiers die via CESP worden 
ingediend op een professionele en efficiënte manier 
over de verschillende betrokken interne afdelingen 
en eenheden te verdelen.

Een nieuwe versie van de CESP-applicatie wordt met 
de inzet van de interne toegewijde informaticaploeg 
proactief ondervangen.

Het fagg hoopt dat ook in 2014 de CESP-indiening effici-
ent te mogen afhandelen en blijft graag in direct over-
leg met de industrie om de technische zaken in een 
open dialoog verder te bespreken via de werkgroep.

Het fagg in 2013
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JOINT CVMP/CHMP AD-HOC EXPERT 
GROUP IN TOEPASSING VAN DE 3RS

In lijn met de Europese Richtlijn 2010/63/EU wil het 
EMA zich engageren tot het vervangen of replace-
ment, het verminderen of reduction en het verfijnen 
of refinement van dierproeven voor de ontwikkeling 
van geneesmiddelen (3Rs), onder meer met de op-
richting van de ad hoc expertenwerkgroep verbon-
den aan de CVMP en de CHMP of Joint Committee 
for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)/
Committee for Medicinal Products for Human use 
(CHMP) Ad-hoc Expert Group (JEG 3Rs).

Deze groep staat in voor:
 •  het verbeteren en aanmoedigen van de toe-

passing van de 3Rs in de gereglementeerde 
proeven tijdens de volledige levenscyclus van 
geneesmiddelen;

 •  het leveren van advies en aanbevelingen aan de 
EMA-comités over het gebruik van dieren in ge-
reglementeerde proeven met geneesmiddelen.

De JEG 3Rs staat zowel ten dienste van de CVMP als 
van de CHMP aangezien de 3Rs-problematiek zowel 
van toepassing is op de ontwikkeling van genees-
middelen voor menselijk als voor diergeneeskundig 
gebruik.

De JEG 3Rs is samengesteld uit een tot twee exper-
ten van elk van de relevante CVMP- en CHMP-werk-
groepen, een vertegenwoordiger van de CVMP, on-
afhankelijke 3Rs-experten en waarnemers van het 

Europees Centrum voor de validatie van alternatieve 
methoden of European Center for the Validation of 
Alternative Methods (ECVAM) en van het Europees 
bureau (Raad van Europa) voor de beoordeling van 
de kwaliteit van geneesmiddelen en gezondheids-
zorg of European Directorate for the Quality of Me-
dicines & Healthcare (EDQM).

De coördinator van de Cel Niet-klinische evaluatoren 
van het fagg en lid van de werkgroep inzake veilig-
heid of Safety Working Party (SWP) van het EMA, 
Sonja Beken, werd verkozen tot voorzitter van de JEG 
3Rs. Sonja heeft jarenlange ervaring binnen het do-
mein van de 3Rs, eerst academisch in het kader van 
haar doctoraat in de farmaceutische wetenschap-
pen, later als wetenschappelijk medewerker van het 
Belgisch Platform voor Alternatieve Methoden voor 
Dierproeven en uiteindelijk als niet-klinisch evaluator 
op het fagg. Als expert neemt zij deel aan verschil-
lende relevante comités zoals het wetenschappelijk 
comité of Scientific Advisory Committee (ESAC) van 
ECVAM (2003-2009), het Deontologisch Comité van 
de FOD Volksgezondheid, het Europees Partnerschap 
voor alternatieve benaderingen van dierproeven of 
European Partnership for Alternative Approaches to 
Animal Testing (EPAA) en spreekt zij regelmatig op 
internationale werkgroepen of conferenties.

Hoewel er al een grote vooruitgang geboekt is in 
de implementatie van de 3Rs in gereglementeerde 
dierproeven voor geneesmiddelen, is het vandaag 
nog steeds zo dat sommige gegevens enkel ver-
kregen kunnen worden door middel van proeven 

op dieren. Deze proeven moeten geselecteerd en 
uitgevoerd worden in strikte overeenkomst met de 
principes van de 3Rs.
 
Het takenpakket van de JEG 3Rs omvat vier grote 
domeinen:
 •  identificeren van de mogelijkheden tot im-

plementatie van de 3Rs in gereglementeerde 
proeven met geneesmiddelen voor menselijk 
en diergeneeskundig gebruik door de revisie 
van de huidige Europese en internationale richt-
lijnen en door de ontwikkeling van een richtlijn 
voor de goedkeuring van 3R-testmethoden of 
teststrategieën;

 •  implementeren van de 3Rs in batch releasetes-
ten van vaccins en biologische geneesmiddelen;

 •  bijdragen tot de implementatie van Richtlijn 
2010/63/EU via het EMA-coördinatieorgaan 
van de voorlopige beoordeling van de relevan-
tie van regelgeving voor in-vitrotestmethoden 
of Preliminary Assessment of Regulatory Re-
levance of new alternative methods netwerk 
(PARERE);

 •  communiceren met de EMA-partners en exter-
ne partners.

Het mandaat van de JEG 3Rs geldt voor een peri-
ode van 24 maanden. Op basis van de resultaten 
behaald tijdens de eerste twee jaar besliste de Ma-
nagement Board van het EMA op zijn vergadering 
van maart 2013 om het mandaat van de JEG 3Rs te 
vernieuwen.
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JOINT WTA/HTA-ADVIES

Recente evoluties in de farmaceutische sector 
binnen de Europese Unie (EU) tonen duidelijk het 
stijgend belang aan van health-technology-assess-
ment (HTA) of het multidisciplinair onderzoek waar-
bij verschillende aspecten van een interventie in de 
gezondheidszorg worden geëvalueerd. HTA wordt 
toegepast in de klinische ontwikkeling en in het ver-
gunnen en op de markt brengen van nieuwe, innova-
tieve geneesmiddelen en therapieën. Deze evolutie 
is onder meer het gevolg van de toegenomen druk 
op de gezondheidszorgbudgetten en van de toene-
mende interesse in gepersonaliseerde geneeskunde 
of personalized medicine, die gepaard gaat met een 
hoge ontwikkelingskost, zeker in therapeutische do-
meinen met een hoge medische nood.

In België bepaalt het RIZIV de voorwaarden en 
beoordeelt de aanvragen voor terugbetaling van 
geneesmiddelen en andere interventies in de Bel-
gische gezondheidszorg. Het RIZIV is ook bevoegd 
voor HTA. Sinds kort werkt het fagg samen met het 
RIZIV voor het uitbrengen van gemeenschappelijk 
wetenschappelijk-technisch (WTA) en health-tech-
nology-assessment (HTA) advies.

Terwijl de bevoegde geneesmiddeleninstanties van 
de Europese lidstaten de baten-risicoverhouding van 
nieuwe geneesmiddelen evalueren, vergelijken de 
instanties bevoegd voor HTA de relatieve doeltref-
fendheid van het geneesmiddel na toekenning van 
de VHB om zo het nut en doorgaans ook de kost voor 

het nationale gezondheidszorgsysteem te evalueren. 
Een sterke en tijdige interactie tussen de bevoegde 
geneesmiddeleninstanties en de instanties bevoegd 
voor HTA is dus van groot belang om innovatie te sti-
muleren en de toegang tot nieuwe geneesmiddelen 
maximaal te faciliteren in het belang van de patiënt 
en de gezondheidszorg. Uit het verleden is immers 
te vaak gebleken dat nieuwe geneesmiddelen na 
jaren van klinische ontwikkeling, ondanks WTA en de 
nodige VHB toch niet voldeden aan de bijkomende 
vereisten van instanties bevoegd voor HTA.

Het fagg erkent deze problematiek en is overtuigd 
van het belang van een vroegtijdige, gemeenschap-
pelijke dialoog met geneesmiddelontwikkelaars, 
samen met het RIZIV. Een dergelijke samenwerking 
kan, naast versnelde toegang tot nieuwe genees-
middelen, ook de ontwikkelingskosten voor spon-
sors opmerkelijk verminderen.

Analoog aan het proefproject dat het EMA in sa-
menwerking met verschillende instanties bevoegd 
voor HTA binnen de EU, in 2010 startte, heeft het 
fagg samen met het RIZIV het initiatief genomen 
om ontwikkelaars van geneesmiddelen de mo-
gelijkheid te bieden tot het aanvragen van ge-
meenschappelijk of joint WTA-HTA-advies. Beide 
bevoegde instanties verstrekken, in lijn met hun 
bevoegdheden, gelijktijdig advies aan de aanvrager 
rond verschillende facetten van onderzoek en ont-
wikkeling zoals klinische eindpunten, study design, 
keuze van de comparator, therapeutische waarde 
van het product en UMN. In een proeffase werden 

al twee joint WTA-HTA-adviezen verstrekt op nati-
onaal niveau, telkens voor oncologische indicaties. 
Op Europees niveau coördineerden de Belgische le-
den van de Wetenschappelijk advies werkgroep of 
Scientific Advice Working Party (SAWP) al verschil-
lende parallelle SAWP-HTA-adviezen.

Het fagg voorziet om in 2014 verdere expertise op 
te bouwen over joint WTA/HTA op Europees en na-
tionaal niveau en deze dienstverlening op nationaal 
niveau verder uit te bouwen.

VERPLICHTE ELEKTRONISCHE INDIENING 
VAN DOSSIERS VAN GENEESMIDDELEN 
VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK  
EN IMPLEMENTATIE VAN EEN  
ELEKTRONISCH SYSTEEM VOOR  
DOCUMENTENBEHEER BINNEN  
DE AFDELING GENEESMIDDELEN VOOR 
DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK

In lijn met de Europese Richtlijn 2010/63/EU werd 
op 1 januari 2013 de elektronische indiening van 
dossiers van geneesmiddelen voor diergeneeskun-
dig gebruik verplicht. Hiermee was België een van 
de eerste Europese lidstaten die de elektronische 
indiening van dossiers voor procedures voor en na 
het verkrijgen van een VHB voor geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik oplegde.

De elektronische indiening biedt talrijke voordelen, 
zowel voor het fagg als voor de aanvragers. De con-
formiteit van het dossier met de vooropgestelde 

Het fagg in 2013
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vereisten voor elektronisch indienen, kan eenvoudig 
nagegaan worden met behulp van een publiek be-
schikbaar softwareprogramma, de VNeeS Checker. 
Het fagg bespaart hiermee op de fysieke opslag-
ruimte en gearchiveerde dossiers kunnen ook ge-
makkelijker en sneller opgevraagd en geraadpleegd 
worden. Aanvragers besparen op verzendingskos-
ten en kunnen via het CESP eenzelfde dossier tege-
lijkertijd indienen bij verschillende lidstaten.

Om de omschakeling naar de elektronische indie-
ning te vergemakkelijken werd begin 2013 door het 
fagg een workshop met de industrie georganiseerd 
over de elektronische indiening van dossiers. Op re-
gelmatige basis werd met de vertegenwoordigers 
van de farmaceutische industrie overlegd om de 
kwaliteit van de elektronische dossiers op te volgen, 
problemen te bespreken en de kwaliteitsvereisten 
geleidelijk aan te verhogen. Eind 2013 voldeed 
meer dan 98% van de elektronisch ingediende dos-
siers aan de vereiste vorm.

De Afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig 
Gebruik startte op 1 januari 2013 met MeSeA Vet in Fi-
lenet. Dit documentenbeheersysteem maakt een effi-
ciënt beheer van de elektronisch ingediende dossiers 
voor procedures voor en na het verkrijgen van een 
VHB voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik mogelijk. De implementatie van het nieuwe 
documentenbeheersysteem ging gepaard met een 
aanpassing van de bestaande procedures. De over-
stap van DOS-gebaseerde software naar MeSeA Vet 
in Filenet had in het eerste kwartaal van 2013 een 

negatieve impact op de prestaties van de afdeling.
De succesvolle implementatie van het nieuwe do-
cumentenbeheersysteem en de verplichte elektro-
nische indiening van de dossiers maken de Afdeling 
Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik 
klaar voor het elektronische tijdperk.

HERZIENING VAN DE VERORDENING  
VOOR VARIATIES

Op 4 augustus 2013 werd Verordening (EG) nr. 
1234/2008 betreffende het onderzoek van wijzigin-
gen in de voorwaarden van VHB van geneesmiddelen 
voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, ook van 
toepassing op geneesmiddelen vergund via de zuive-
re NP of op zuiver nationale VHB. De impact hiervan 
op de Belgische zuiver nationale VHB bleef wel be-
perkt omdat het fagg al sinds 2010 de bepalingen van 
deze verordening ook op deze procedures toepaste.

Sinds begin augustus 2013 is de worksharing-proce-
dure echter ook toegankelijk voor de zuivere NP, en 
bestaat de mogelijkheid om identieke wijzigingen 
voor verschillende zuivere NP’s samen in één ge-
groepeerd dossier in te dienen.

NIEUWE FARMACOVIGILANTIE- 
REGELGEVING

In juli 2012 zorgde de invoering van Richtlijn 2010/ 
84/UE en Verordening (EU) nr. 1235/2010 voor een 
grote verandering in het Europese regelgevend ka-
der inzake geneesmiddelenbewaking.

De omzetting van bovenvermelde richtlijn naar Bel-
gisch recht begon in 2012 met de wet van 3 au-
gustus 2012 tot wijziging van de wet van 25 maart 
1964 op de geneesmiddelen.Deze omzetting werd 
afgewerkt in 2013 met het uitvoeringsbesluit of het 
KB van 28 mei 2013 tot wijziging van het KB van 14 
december 2006 betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik.

Deze nieuwe regelgeving brengt veel veranderingen 
met zich mee, onder andere op het vlak van:
 •  de eisen voor de individuele meldingen van 

bijwerkingen of Individual Case Safety Reports 
(ICSR’s);

 •  de inhoud en de indieningscyclus van de pe-
riodiek geactualiseerde veiligheidsverslagen of 
Periodic Safety Updated Reports (PSUR’s);

 •  de vijfjaarlijkse hernieuwing (RQ);
 •  de veiligheidsstudies na VHB of Post-Authori-

sation Safety Studies (PASS) en de doeltref-
fendheidsstudies na VHB of Post-Authorisation 
Efficacy Studies (PAES), waarvoor nu ook een 
regelgevend kader bestaat;

 •  de herzieningen van het risicobeheerplan.

Een omzendbrief met alle wijzigingen en ook de 
overgangsbepalingen werd in juli 2013 op de fagg- 
website gepubliceerd.

De nieuwe regelgeving bepaalt ook dat sommige 
geneesmiddelen voortaan op Europees niveau aan 
een bijkomend toezicht worden onderworpen. Deze 
geneesmiddelen worden geïdentificeerd door een 
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omgekeerde zwarte driehoek ▼, de zogenaamde 
Black triangle drugs, op de bijsluiters en de SKP’s, en 
in het Gecommentarieerd geneesmiddelenreperto-
rium van het Belgisch Centrum voor Farmacothera-
peutische Informatie (BCFI, vzw). De geneesmidde-
len onder dit bijkomend toezicht zijn:
 •  geneesmiddelen die een nieuw actief bestand-

deel bevatten dat pas sinds 1 januari 2011 of 
later in de EU vergund is;

 •  biologische geneesmiddelen waarvoor nog 
maar een beperkte ervaring bestaat sinds deze 
in de handel werden gebracht;

 •  geneesmiddelen onder voorwaardelijke VHB of 
waarvoor bijkomende studies aan de VHB-hou-
der werden gevraagd.

Voor andere geneesmiddelen kan ook een omge-
keerde zwarte driehoek worden vermeld na een 
beslissing van de PRAC van het EMA. De lijst van 
de betrokken geneesmiddelen is beschikbaar op de 
fagg-website.

Het fagg heeft ook twee omzendbrieven gepubli-
ceerd met informatie over de voornaamste veran-
deringen voor de plaatselijke verantwoordelijken op 
het gebied van geneesmiddelenbewaking, zowel 
voor geneesmiddelen voor menselijk als voor dier-
geneeskundig gebruik.

INVOEREN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEM 
VOOR FARMACOVIGILANTIE EN AUDIT VAN 
DE FARMACOVIGILANTIEACTIVITEITEN

Voor de Afdeling Vigilantie (farmaco, materio, hemo, 

bio) was 2013 een goed gevuld jaar wat het kwa-
liteitszorgsysteem of Total Quality Management 
(TQM) betreft met onder meer:
 •  het onderverdelen van de taken in kernproces-

sen en opstellen van procesfiches;
 •  het identificeren, opstellen en goedkeuren van 

de nodige geschreven standaardprocedures 
of Standard Operating Procedures (SOP’s) en 
werkinstructies (WIT’s);

 •  organiseren van de cyclus van interne audits 
voor 2013 door de Afdeling Kwaliteit van het 
fagg;

 •  het opvolgen en uitvoeren van het plan met de 
verbeteracties en preventieve acties of Correc-
tive Actions and Preventive Actions plan (CAPA) 
van de tweede de Europese Benchmark-audit 
(BEMA) en van de interne audits;

 •  de eerste interne audit van het kwaliteitssys-
teem voor farmacovigilantie.

Artikel 101 van Richtlijn 2001/83/EC verplicht de Eu-
ropese lidstaten om om de twee jaar een audit van 
hun kwaliteitssysteem voor farmacovigilantie uit te 
voeren en te rapporteren aan de Europese Commis-
sie vóór 21 september 2013. De Afdeling Vigilantie 
heeft daarom alles in het werk gesteld om een far-
macovigilantiesysteem voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik uit te bouwen, met processen 
en activiteiten die uitgevoerd worden volgens de 
wettelijke vereisten en gebaseerd zijn op de goede 
praktijken inzake geneesmiddelenbewaking of Good 
pharmacovigilance practices (GVP) van het EMA. Er 
zijn ook procedures opgesteld waarin de verschil-

lende processen van het kwaliteitssysteem voor far-
macovigilantie van geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik worden beschreven met het oog op:
 •  het evalueren van de kwaliteit en de volledig-

heid van de ingediende gegevens inzake far-
macovigilantie;

 •  het evalueren van de gegevens inzake far-
macovigilantie en hun behandeling binnen de 
wettelijke vastgelegde termijnen;

 •  zorgen voor de nodige onafhankelijkheid in de 
uitvoering van de farmacovigilantieactiviteiten;

 •  het doeltreffend communiceren met VHB-hou-
ders, gezondheidszorgbeoefenaars, patiënten 
en het grote publiek.

Om aan de vereisten die het EMA en de lidstaten 
zichzelf hadden opgelegd inzake auditbevoegdheid, 
wetenschappelijke kennis en onafhankelijkheid/on-
partijdigheid te beantwoorden, zijn het fagg en het 
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) 
overeengekomen om de audit uit te voeren binnen 
de Cel Humane PhV/Dossierbeheer/ADR van de Af-
deling Vigilantie. Aangezien het om de eerste audit 
ging van deze cel in een voor de auditeurs nieuw 
domein, werd voor de uitvoering van de audit zelf 
de beslissing genomen om het kwaliteitssysteem 
voor farmacovigilantie in het algemeen te evalue-
ren, alle onderdelen ervan te overlopen en vervol-
gens meer gerichte audits uit te voeren op bepaalde 
onderdelen van het systeem onder de vorm van fol-
low-up audits in functie van de resultaten van deze 
eerste audit. Concreet werd een preaudit gepland op 
26 maart 2013, gevolgd door een volledige audit op 

Het fagg in 2013
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11 en 12 juni 2013. De doelstelling van deze audit 
was alle domeinen van het kwaliteitssysteem voor 
farmacovigilantie van geneesmiddelen voor men-
selijk gebruik te overlopen en de conformiteit van 
alle documenten en activiteiten van de Cel Humane 
PhV/Dossierbeheer/ADR met de GVP’s te evalueren.

De conclusies van de audit van juni 2013 brachten 
enkele sterke punten en verbeterpunten aan het licht:

Sterke punten:
 •  de Cel Humane PhV/Dossierbeheer/ADR heeft 

een kwaliteitssysteem ingevoerd dat geba-
seerd is op de GVP-richtlijnen en op de be-
staande procedures binnen het fagg;

 •  de meeste processen vereist door de GVP-richt-
lijnen worden uitgevoerd en de regelgeving 
terzake wordt goed opgevolgd;

 •  de algemene ontwikkeling van het kwaliteits-
systeem binnen het fagg is een troef die een 
positieve impact heeft op het ganse fagg;

 •  de verantwoordelijke van de Afdeling Vigilantie 
is sterk bekommerd om de ontwikkeling van 
zijn kwaliteitssysteem en zet zich in voor deze 
ontwikkeling;

 •  een planning werd opgesteld voor de redactie 
van de procedures vereist volgens de GVP-richt-
lijnen;

 •  een CAPA-plan werd al opgesteld naar aanlei-
ding van de kleinere non-conformiteiten.

Te verbeteren:
 •  de SOP’s bestaan nog niet voor alle processen 

vereist door de GVP-richtlijnen;
 •  sommige processen buiten het kader van de 

GVP-richtlijnen zijn nog niet ontwikkeld en 
moeten nog worden opgenomen in het kwali-
teitssysteem.

Het CAPA-plan van de audit van juni 2013 werd ge-
coördineerd door de Afdeling Vigilantie. De Afdelin-
gen Vigilantie, ICT, P&O en Kwaliteit zijn betrokken bij 
de correctieve acties. Het plan wordt beheerd door 
de Afdeling Kwaliteit om de follow-up en de goede 
uitvoering van de correctieve acties te garanderen.

NIEUWE PROCEDURE VOOR 
DE GOEDKEURING VAN BIJKOMENDE 
RISICOBEPERKENDE ACTIVITEITEN

Sommige geneesmiddelen krijgen een VHB op 
voorwaarde dat de betrokken fi rma’s risicobeper-
kende activiteiten of Risk Minimization Activities 
(RMA’s) invoeren. Dit kan gaan om het uitwerken 
van educatief en informatief materiaal, program-
ma’s en diensten voor gezondheidszorgbeoefe-
naars en patiënten over het goed gebruik van deze 
geneesmiddelen.

Voordat ze ingevoerd worden, moeten deze RMA’s 
door de minister of de afgevaardigde, in dit geval 
de Administrateur-generaal van het fagg, worden 
goedgekeurd.

Het KB van 28 mei 2013 dat in het KB van 14 decem-
ber 2006 betreffende geneesmiddelen voor mense-

lijk en diergeneeskundig gebruik een nieuw artikel 
65quater invoegde, beschrijft een nieuwe goedkeu-
ringsprocedure dat de inhoud van de RMA-dossiers 
en strikte termijnen bepaalt.

De omzendbrief 603, die in september 2013 op de 
fagg-website werd gepubliceerd, verduidelijkt enke-
le praktische aspecten van de nieuwe goedkeurings-
procedure en herhaalt sommige richtlijnen over de 
presentatie en de inhoud van de RMA-dossiers.
De lijst van geneesmiddelen waarvoor de RMA’s 
goedgekeurd zijn, wordt gepubliceerd op de site van 
het fagg.

Er werd een RMA-logo ont-
wikkeld dat op alle RMA-ma-
teriaal moet vermeld worden 
zodat gezondheidszorgbe-
oefenaars deze gemakkelijk 
kunnen onderscheiden van 
andere informatie en er de 
nodige aandacht kunnen aan 

besteden om een goed gebruik van het geneesmid-
del en de veiligheid van de patiënt te garanderen.

PATIËNTENMELDINGEN: 
1 JAAR ERVARING

Sinds de start van het patiëntenmeldpunt in septem-
ber 2012 kreeg het fagg 142 meldingen van ver-
moedelijke bijwerkingen van patiënten.

Patiënten kunnen een bijwerking melden door het 
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bezorgen van het standaardformulier via post of 
e-mail bij de Afdeling Vigilantie (farmaco, materio, 
hemo, bio). De papieren versie kan aangevraagd 
worden bij deze afdeling of worden gedownload via 
de website van het fagg. De patiënten ontvangen 
na hun melding een brochure waarin de verwerking 
van hun melding wordt toegelicht.

Als we de rechtstreekse meldingen aan het fagg in 
2013 onderling vergelijken komen we uit op 17% 
meldingen van patiënten en 83% meldingen van 
gezondheidszorgbeoefenaars. Het type meldingen 
verschilt bij deze twee groepen. Patiënten melden 
relatief minder ernstige bijwerkingen en het ge-
neesmiddelenprofiel is anders; zij rapporteren over 
oudere, veel gebruikte geneesmiddelen; gezond-
heidszorgbeoefenaars focussen meer op nieuwe ge-
neesmiddelen. Zo vormen de meldingen van pati-
enten een interessante aanvulling op de meldingen 
van gezondheidszorgbeoefenaars.

Er was een duidelijke stijging van het aantal patiën-
tenmeldingen tijdens en na een periode waarin een 
aantal dossiers rondom bepaalde geneesmiddelen 
heel wat media-aandacht kregen, zoals de gecombi-
neerde orale contraceptiva en domperidon. Het ging 
hierbij vaak om een bijwerking die al enkele maan-
den of zelfs jaren eerder opgetreden was.

In bijna 80% van de patiëntenmeldingen wordt het 
standaardformulier gebruikt wat de kwaliteit merk-
baar ten goede komt.

Het fagg in 2013



INFORMATIECAMPAGNE OVER  
GENEESMIDDELEN EN KINDEREN:
“GENEESMIDDELEN EN KINDEREN:  
OPGELET, EEN GENEESMIDDEL  
IS GEEN SNOEPJE!”

In dezelfde lijn als de campagne van 2011 “Een ge-
neesmiddel is geen snoepje!”, lanceerde het fagg op 
29 april 2013 met de steun van Vice-Eersteminister 
en Minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, 
een nieuwe bewustmakingscampagne voor het gro-
te publiek rond het goede gebruik van geneesmid-
delen bij kinderen: “Geneesmiddelen en kinderen: 
opgelet, een geneesmiddel is geen snoepje!” 

Kinderen krijgen vaak te maken met onschuldige 
kwaaltjes die bijvoorbeeld kunnen gepaard gaan met 
koorts, hoest en een verstopte neus of oprispingen. 
Tenzij de symptomen verontrustend zijn, zijn genees-
middelen over het algemeen niet noodzakelijk.

Via deze nieuwe campagne wil het fagg het grote 
publiek helpen bepalen wanneer en hoe je genees-
middelen gebruikt bij kinderen, met name in de vol-
gende situaties:
 • Heeft je kind koorts?
 • Hoest je kind of is het verkouden?
 • Heeft je baby last van oprispingen?

Drie brochures over deze onderwerpen worden ter 
beschikking gesteld van het grote publiek in de huis-
artsen- en kinderartsenpraktijken, de apotheken en 
in de consultatiebureaus van Kind en Gezin en van de 

Franstalige tegenhanger L’Office de la Naissance et 
de l’Enfance (ONE). Deze brochures kunnen ook ge-
raadpleegd en gedownload worden via de website 
www.geneesmiddelenenkinderen.be.

Met deze nieuwe campagne herinnerde het fagg er-
aan dat een geneesmiddel geen snoepje is. Een ge-
neesmiddel kan, vooral bij kinderen, ondoeltreffend, 
ongeschikt of ronduit gevaarlijk zijn als het niet cor-
rect gebruikt wordt, zonder het advies van een arts 

of apotheker en wanneer de aanwijzingen uit de 
bijsluiter niet opgevolgd worden. Kinderen reageren 
immers anders dan volwassenen op geneesmiddelen 
en scheiden ze ook anders uit. De kans op overdose-
ring of intoxicatie is reëel. Het is dus zeer belangrijk 
om voorzichtig en waakzaam te zijn bij het toedienen 
van een geneesmiddel aan een kind, ongeacht of het 
een geneesmiddel op medisch voorschrift is of niet.

De brochures en ook een affiche verwijzen naar 
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Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg

Heeft je kind koorts? 
Wanneer geef je 

een geneesmiddel?

VOOR MEER INFORMATIE

Neem een kijkje op de website 
www.geneesmiddelenenkinderen.be

WEES STEEDS 
VOORZICHTIG EN WAAKZAAM 

ALS JE JE KIND 
EEN GENEESMIDDEL 

TOEDIENT
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Federaal agentschap 
voor geneesmiddelen en 

gezondheidsproducten
(fagg)

Eurostation II
Victor Hortaplein 40/40 

1060 BRUSSEL

T + 32 2 524 80 00

www.fagg.be

•	Hou je steeds aan de frequentie van toe- 
diening voorgeschreven door de arts of aanbe-
volen in de bijsluiter of door de apotheker.

•	Gebruik geen verschillende koortswerende 
middelen tegelijk.

Geneesmiddelen van verschillende merknamen 
kunnen immers dezelfde werkzame stof bevat-
ten. Je riskeert dan om je kind te veel te geven 
(risico op overdosering).

Bij zeer hoge koorts (bijvoorbeeld een li-
chaamstemperatuur hoger dan 39,5 °C) die 
niet zakt ondanks de toediening van parace-
tamol, kan de arts een geneesmiddel op basis 
van ibuprofen voorschrijven. Dien dit genees-
middel twee uur na de inname van paracetamol 
toe. Volg deze instructies goed op. Laat je kind 
ook voldoende drinken. Je kan je kind eventu-
eel ook een lauw bad laten nemen gedurende 
minstens vijftien minuten, wanneer je arts dat 
al eerder aanraadde.

•	Geef kinderen geen aspirine (acetylsalicyl-
zuur) om koorts te bestrijden.

Bij kinderen met bepaalde virale aan- 
doeningen kan dit namelijk leiden tot het syn-
droom van Reye. Dat is een zeldzaam syn-
droom dat ernstige gevolgen kan hebben en 
met name leverschade kan veroorzaken.

KOORTS
HOEST

VERKOUDHEID

Hoest je kind 
of is het verkouden? 

Wanneer geef je 
een geneesmiddel?

VOOR MEER INFORMATIE

Neem een kijkje op de website 
www.geneesmiddelenenkinderen.be

WANNEER GA JE NAAR DE DOKTER?

•	Als je kind langer dan drie dagen koorts 
heeft (hoger dan 38 °C).

•	Als het hoesten of de verkoudheid langer dan 
een week aanhoudt zonder verbetering.

•	Als het kind zich vreemd gedraagt (onge-
mak, pijn ...).

•	Als er andere symptomen opduiken zoals:
  - moeilijkheden om te ademen,
  - piepende ademhaling,
  - moeilijkheden om zich te voeden,
  - braken.

KRUIDENGENEESMIDDELEN 
EN -PRODUCTEN

De aanbevelingen in dit document gelden ook 
voor kruidengeneesmiddelen of andere plantaar-
dige producten in de vorm van siroop, suppo’s, 
druppels … die soms aan kinderen toegediend 
worden bij hoesten of bij een verkoudheid. 

Hoewel het natuurlijke producten zijn, 
moet je ook met kruidengeneesmiddelen of 
andere plantaardige producten voorzichtig 
omspringen.

WEES STEEDS 
VOORZICHTIG EN WAAKZAAM 

ALS JE JE KIND 
EEN GENEESMIDDEL 

TOEDIENT

Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg
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OPRISPINGEN

Heeft je baby last 
van oprispingen? 
Wanneer geef je 

een geneesmiddel?

VOOR MEER INFORMATIE

Neem een kijkje op de website 
www.geneesmiddelenenkinderen.be

WEES STEEDS 
VOORZICHTIG EN WAAKZAAM 

ALS JE JE KIND 
EEN GENEESMIDDEL 

TOEDIENT

WANNEER GEEF JE JE KIND 
EEN GENEESMIDDEL?

Enkel je arts kan beslissen of een  
geneesmiddel nodig is of niet. 

•	Bij zorgwekkende symptomen of als je arts 
complicaties vermoedt zoals gastro-oesofageale 
reflux	(bijvoorbeeld	een	slokdarmontsteking	of	
bronchitis	te	wijten	aan	reflux),	zullen	algemene	
maatregelen voorgesteld worden en bijkomende 
onderzoeken	uitgevoerd	worden.

•	Afhankelijk	van	de	onderzoeksresultaten	zal,	
naast	deze	algemene	maatregelen,	eventueel	
ook een behandeling met een geneesmiddel 
voorgeschreven worden.

•	Enkel de arts kan beslissen wanneer de behan-
deling met een geneesmiddel mag stopgezet 
worden.

Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg
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de minisite www.geneesmiddelenenkinderen.be, 
waar het publiek terecht kan voor aanbevelingen 
en praktische tips voor een goed gebruik van ge-
neesmiddelen bij kinderen.

Het fagg speelt een essentiële rol in de bescher-
ming van de Volksgezondheid door toe te zien op 
de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid 
van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in 
klinische ontwikkeling en op de markt. Om deze op-
dracht te vervullen, streeft het fagg ernaar informa-
tie over geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
op een zo volledig en toegankelijk mogelijke ma-
nier tot bij de patiënt te brengen voor een rationeel 
en veilig gebruik ervan. Het is in dat kader dat deze 
campagne “Geneesmiddelen en kinderen: opgelet, 
een geneesmiddel is geen snoepje!” gelanceerd 
werd.

Het fagg geeft je enkele tips om je te helpen 
bij een goed gebruik van geneesmiddelen bij kinderen. 

Raadpleeg de website www.geneesmiddelenenkinderen.be
of de brochures beschikbaar bij je arts of apotheker.

Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg

Het fagg in 2013

http://www.geneesmiddelenenkinderen.be
http://www.geneesmiddelenenkinderen.be
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DATABANK EXTRA PLUS REVISED

Extra Plus Revised, afgekort E+R, is de nieuwe ge-
neesmiddelendatabank van het fagg die eind 2013 
in productie ging. In deze databank zijn alle genees-
middelen voor menselijk en diergeneeskundig ge-
bruik die vergund zijn in België opgenomen, en ook 
alle geneesmiddelen die in het verleden vergund 
waren en waarvan de VHB geschrapt is.

De databank bevat zowel de officieel goedgekeurde 
gegevens voor elk geneesmiddel, als bijkomende 
relevante informatie. Er wordt zoveel mogelijk ge-
bruik gemaakt van Europese of andere standaardter-
men. E+R heeft als extra troef dat ook alle gegevens 
over de verpakkingsgrootte van een geneesmiddel 
bijgehouden kunnen worden. Aan elke verpakkings-
grootte wordt een uniek identificatie- of ID-nummer 
toegekend dat niet wijzigt doorheen de levenscyclus 
van het geneesmiddel. Dit maakt het mogelijk de 
historiek van elke verpakkingsgrootte bij te houden, 
waardoor we onder meer een beter zicht krijgen op 
de commercialisering en eventuele tijdelijke voorraad-
problemen van het geneesmiddel.

E+R is een webapplicatie die ontwikkeld is met de 
JAVA-technologie. De gegevens worden gebruikt voor 
diverse interne en externe applicaties, zoals de publi-
catie op de website van de databank van de vergunde 
geneesmiddelen, de wachttijden van de geneesmid-
delen voor diergeneeskundig gebruik, de lijst van de 
geneesmiddelen waarvoor een tijdelijk voorraadpro-
bleem gemeld is en de bijsluiters en Samenvattingen 

van de Kenmerken van het Product (SKP’s) van in Bel-
gië gecommercialiseerde geneesmiddelen. De data-
bank maakt het ook mogelijk gegevens uit te wisselen 
met andere overheden of instellingen. Tegelijkertijd 
wordt er ook nagedacht over nieuwe, toekomstige 
projecten die gebaseerd zijn op de gegevens uit E+R.

PLAN MEDISCHE HULPMIDDELEN

Algemeen

Eind 2012, zijn, met het oog op de Volksgezondheid, 
binnen het fagg een aantal verbeterprojecten in het 
domein van de medische hulpmiddelen gelanceerd. 
Na het internationale schandaal met de frauduleuze 
PIP-borstimplantaten, werd het Plan Medische hulp-
middelen (PMH) opgesteld. Dit plan is opgebouwd 
rond acht grote krijtlijnen.

Het doel van dit plan is tweeledig:
 •  verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en doel-

treffendheid van medische hulpmiddelen;
 •  de producten die niet voldoen aan de minimumeisen 

voor het in de handel brengen, van de markt halen.

Het PMH werd gelanceerd in september 2012, en de 
eerste belangrijke stappen werden gezet in de loop 
van 2013.

PMH: de eerste fase van de implementatie

2013 was duidelijk het jaar van het PMH. Er werden 
talrijke overlegmomenten georganiseerd met de 

verschillende actoren op het terrein, de betrokken 
industrie, de bevoegde instanties, de patiëntenver-
enigingen en de gezondheidszorgbeoefenaars. Dit 
overleg heeft het mogelijk gemaakt de verschil-
lende onderdelen van het PMH te identificeren. Het 
gaat onder meer om de realisatie van een systeem 
voor de traceerbaarheid van implanteerbare medi-
sche hulpmiddelen, het verbeteren van de procedu-
res voor het beheren van incidenten en de verster-
king van de controleactiviteiten. Dit laatste aspect 
vertaalt zich in een grotere aanwezigheid op het 
terrein, maar ook in nieuwe procedures.

Thematische fiches en andere informatie

Een ander belangrijk onderdeel van het PMH is de 
transparantie die zich vooral concretiseert via de com-
municatieactiviteiten over bepaalde medische hulp-
middelen en specifiek gericht zijn aan de patiënten. 
Er zijn thematische fiches opgesteld met algemene in-
formatie over medische hulpmiddelen en meer speci-
fiek over bepaalde types van medische hulpmiddelen 
zoals de heupprothesen, tandprothesen en borstim-
plantaten, om patiënten beter te gidsen in het brede 
domein van medische hulpmiddelen.

De verdere ontwikkeling van de regel-
geving inzake medische hulpmiddelen op 
Europees en nationaal niveau

2013 staat ook voor de intentie om de regelgeving 
inzake medisch hulpmiddelen te herzien op Euro-
pees niveau. De fagg-experten werden gevraagd 
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om samen met de collega’s van andere Europese 
lidstaten een voorstel uit te werken.

De herziening op Europees niveau komt perfect over-
een met de Belgische doelstellingen om de kwaliteit, 
de veiligheid en de doeltreffendheid van medische 
hulpmiddelen, en ook de controle op het terrein te 
verbeteren. Het voorstel van nieuwe Europese re-
gelgeving bepaalt onder meer dat de hulpmiddelen 
zonder een direct medisch doel, zoals de esthetische 
implantaten, toch aan dezelfde eisen moeten beant-
woorden als de medische hulpmiddelen.

Op nationaal niveau en als basis voor de uitvoering 
van het PMH ging de nieuwe regelgeving in voege 
in december 2013. De wet medische hulpmiddelen 
voorziet strengere sancties voor overtreders, een 
efficiënter opvolgingssysteem voor de bijdragen, en 
de legale basis voor de invoering van een traceer-
baarheidssysteem van implantaten.

Transfer van de bevoegdheden inzake  
medische hulpmiddelen van  
de FOD Economie naar het fagg

Tot nu toe werden de verschillende medische hulp-
middelen opgedeeld in drie categorieën onder de 
bevoegdheid van drie verschillende instanties:
 •  het fagg voor de medische hulpmiddelen klasse I;
 •  de directoraten-generaal Energie, Kwaliteit & 

Veiligheid en Controle & Bemiddeling van de 
FOD Economie voor de medische hulpmiddelen 
klasse II;

 •  het federaal agentschap voor nucleaire controle 
(fanc) voor de medische hulpmiddelen klasse III.

Op basis van de nieuwe KB’s van 12 juli 2013 tot 
wijziging van het KB van 18 maart 1999 betreffen-
de medische hulpmiddelen en van het KB van 14 
november 2001 betreffende medische hulpmiddelen 
voor in vitro diagnostiek, wordt het fagg ook bevoegd 
voor de medische hulpmiddelen die vroeger als klas-
se II beschouwd werden en nu bij de zogenaamde 
klasse I gevoegd worden. Het gaat hierbij om:
 •  de actieve medische hulpmiddelen, de elektri-

sche, mechanische en magnetische;
 • de apparatuur met een meetfunctie;
 •  de niet-invasieve hulpmiddelen voor het collec-

teren van lichaamsvochten, zonder terugslag; 
voor het immobiliseren van of voor kracht- of 
drukuitoefening op het lichaam of delen ervan 
zoals tractieapparatuur, steunkousen, halssteu-
nen; voor ondersteuning van patiënten, zoals 
hospitaalbedden, rolstoelen en patiëntenhijs-
toestellen;

 •  de hulpmiddelen voor allerlei doeleinden, zoals 
brilglazen, stethoscopen en niet-invasieve elek-
troden;

 •  de invasieve medische hulpmiddelen, zoals 
contactlenzen en handspiegels;

 •  de chirurgisch invasieve hulpmiddelen voor 
meermalig gebruik;

 •  de optische, orthopedische en auditieve hulp-
middelen, en ook de corresponderende naar 
maat gemaakte hulpmiddelen;

 •  de oplossingen voor contactlenzen.

Gezien de mogelijke impact op de patiënten van 
deze producten, was de transfer van deze bevoegd-
heden naar het fagg belangrijk om de verdelers 
maximaal te ondersteunen in het opnemen van 
hun verantwoordelijkheden in de bescherming van 
de Volksgezondheid. Er zijn overgangsmaatregelen 
voorzien voor de aanmelding, bijdragen, certifice-
ring, inspecties en materiovigilantie voor de actoren 
en bedrijven die nu onder deze nieuwe bepalingen 
vallen en dit tot 1 augustus 2014.

Opleiding van interne medewerkers

De sector medische hulpmiddelen is zeer breed door 
het gebruik ervan binnen vele medische deeldo-
meinen en bovendien kan worden benaderd vanuit 
verschillende perspectieven, bijvoorbeeld technisch, 
medisch of juridisch. Gezien deze veel specifieke 
kenmerken, is het noodzakelijk om de nieuwe werk-
nemers op te leiden en de bestaande kennis bin-
nen het agentschap te behouden. In 2013 hebben 
de betrokken medewerkers zowel intern als extern, 
specifieke opleidingen gevolgd.

In verband met de interne opleidingen, werden 
zeven informatiesessies georganiseerd. Voor 2013 
werden eerst en vooral de algemene opleidingen 
gepland met aandacht voor onder andere de rol 
van de aangemelde instanties of notified bodies, 
de klinische studies voor de medische hulpmidde-
len op de markt komen en materiovigilantie. Later 
hadden vier technische trainingen plaats die ge-
geven werden door een professor in biomedische 
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Wat is uw eerste indruk over werken bij het fagg? Wat wenst u op professioneel vlak te realiseren in 2014?

Alles is gebaseerd op de regelgeving inzake medische hulpmid-
delen.

Goed geïnformeerd worden om expertise op te bouwen.

Het is een interessant werkdomein, met veel variatie en waar ik 
dus ook nog veel kan bijleren. Aangezien het fagg in de huidige 
vorm nog maar zes jaar bestaat en vooral op het vlak van   
medische hulpmiddelen nog volop nieuwe domeinen ontwik-
kelt, is er meer ruimte voor initiatief.

Mezelf verdiepen en expertise opbouwen in het domein  
van de inspectie van medische hulpmiddelen dat mij  
toegewezen wordt.

Veel inspecties in verschillende domeinen met gevarieerde  
actoren op het terrein.

Inspecties op het terrein, gevarieerd en bij verschillende  
doelgroepen, van verdelers tot ziekenhuizen.

Gevarieerd en interessant; ieder bedrijf is anders,  
het gaat niet om routinewerk. In het domein van GMP zijn  
de bedrijven in de sector van de medische hulpmiddelen  
zeer verschillend, zoals kleine en grote bedrijven, bandagisten, 
verdelers en ziekenhuizen.

De inspecties van de verdelers verderzetten; samen met  
het team MEDDEV de terugkerende juridische problemen  
op het vlak van de distributie behandelen, zoals de verkoop  
van medische hulpmiddelen in parafarmacie en warenhuizen;  
opleiding van nieuwe medewerkers.

De ervaring wordt al doende opgebouwd door het uitvoeren  
van diverse inspecties die voorzien zijn in het opleidingsplan.  
Zeer verrijkend op zowel menselijk als professioneel vlak,  
iets wat ik persoonlijk sterk apprecieer.

Mijn professionele ervaring ten dienste stellen van het fagg  
door deel te nemen aan de heersende dynamiek en met  
respect voor het voorzorgsprincipe en de bescherming  
van de Volksgezondheid bij het afleveren van medische  
hulpmiddelen.

Zeer verrijkend en gevarieerd; van zeer kleine tot zeer groet  
verdelers met een groot verschil in de graad van complexiteit.

Nieuwe types van inspectieactiviteiten op punt stellen  
in de te inspecteren domeinen, zoals voor de bijdragen  
en de klinische studies.

Inspecties in zeer gevarieerde domeinen. Thema-inspecties op het terrein met controle van de  
verschillende aspecten zoals de bijdragen, de fabricage  
van medische hulpmiddelen van klasse I en publiciteit.
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wetenschappen, en zich vooral richtten op de on-
derwerpen zoals biocompatibiliteit, polymeren, en 
de mechanische eigenschappen van medische hulp-
middelen. Een aantal collega’s volgde externe oplei-
dingen georganiseerd door beroepsverenigingen of 
door de Europese Commissie.

De sector van de medische hulpmiddelen is voortdu-
rend in ontwikkeling en er zijn talrijke juridische aan-
passingen in de maak, zowel op Belgisch niveau als 
op Europees niveau. We zien ook meer en meer pro-
ducten die medische hulpmiddelen en geneesmid-
delen of menselijk lichaamsmateriaal combineren. 
Omdat er continu opleiding voor de werknemers 
moet worden voorzien, wordt een opleidingsplan 
medische hulpmiddelen voor 2014 ontwikkeld om 
aan de opleidingsbehoeften van de medewerkers 
van het agentschap te voldoen.

Getuigenissen van medewerkers  
voor het beheer van wetenschappelijke 
dossiers en van inspecteurs distributie  
bij hun aanwering ter versterking  
van DG INSPECTIE voor de implementatie 
van het PMH

Next steps

Na de onvermijdelijke consultatiefase en de installa-
tie van de eerste onderdelen van het PMH, heeft het 
fagg overduidelijk de intentie met dit project verder 
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te gaan. Op de agenda van 2014 staan onder meer 
het pilootproject van het systeem voor de traceer-
baarheid van implantaten in samenwerking met een 
aantal ziekenhuizen, de realisatie en verspreiding van 
thematische fiches, en het verder implementeren van 
nieuwe inspectiemethoden.

INDIVIDUELE MEDICATIEVOORBEREIDING 
OP NATIONAAL NIVEAU

In 2012 werd de Individuele Medicatievoorbereiding 
(IMV) als een nieuwe vorm van afleveren van ge-
neesmiddelen gereglementeerd.

In de basisregelgeving (art. 12bis, § 3 van de wet 
van 25.03.1964 op de geneesmiddelen) wordt IMV 
gedefinieerd als de farmaceutische activiteit:
“waarbij één of meerdere geneesmiddelen uit hun 
primaire verpakking worden verwijderd en vervol-
gens desgevallend worden samengevoegd in één 
enkele gesloten verpakking voor individuele toedie-
ning, bestemd voor een individuele patiënt op een 
bepaald tijdstip en uitsluitend verricht door personen 
gemachtigd om geneesmiddelen af te leveren aan 
het publiek”.
Het KB van 24.09.2012 tot vaststelling van een rege-
ling met betrekking tot individuele medicatievoorbe-
reiding, omschrijft de voorwaarden waaronder IMV 
mag uitgevoerd worden.

IMV kan twee vormen aannemen: de manuele IMV 
en de geautomatiseerde IMV. Beide mogen alleen 
uitgevoerd worden onder de verantwoordelijkheid 

van een apotheker in een voor het publiek open-
gestelde apotheek of een ziekenhuisapotheek. De 
geautomatiseerde IMV gebeurt via een robot, aan-
gestuurd door een informaticaprogramma. Per pati-
ent en per moment van inname worden de genees-
middelen verdeeld in gesloten zakjes, die voorzien 
zijn van de verplichte vermeldingen conform het uit-
voeringsbesluit. IMV, manueel of geautomatiseerd, 
wordt voorlopig voornamelijk toegepast voor de 
toediening van geneesmiddelen in zorgcentra, voor-
namelijk rustoorden.

Apothekers die geautomatiseerde IMV willen toe-
passen, moeten zich voorafgaandelijk aanmelden bij 
het fagg.
Op de website van het fagg kan u de volgende infor-
matie vinden:
 •  de formulieren voor het melden van het toepas-

sen van geautomatiseerde IMV;
 •  een richtsnoer over de geneesmiddelen die in 

IMV-verpakkingen mogen opgenomen worden;
 •  een eerste reeks vragen en antwoorden (FAQ) 

over deze nieuwe regelgeving;
 •  een lijst van apotheken en ziekenhuisapotheken 

die zich bij het fagg aangemeld hebben en die 
geautomatiseerde IMV kunnen uitvoeren.

EEN NIEUWE STRUCTUUR VOOR  
HET DG INSPECTIE

Het DG INSPECTIE heeft de afgelopen vier jaar twee 
reorganisaties doorgemaakt. Een eerste reorganisa-
tie vond plaats in 2012 met de oprichting van de 

Afdeling Vergunningen naast de Afdelingen Indus-
trie, Aflevering en Speciale Onderzoekseenheid.

De Afdelingen Industrie en Aflevering staan in voor de 
planning, de uitvoering van de controle- en de inspec-
tieactiviteiten en handhaving op het terrein van de nor-
men voor de productie, de distributie en de aflevering 
van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. De 
Afdeling Vergunningen behandelt de aanvragen voor 
het uitvoeren van activiteiten in het legale circuit van 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten en levert 
hiervoor vergunningen en certificaten af na gunstige 
controles of inspecties. Door deze nieuwe indeling 
kwam er niet alleen een betere afbakening van de be-
voegdheden, maar ook een structuur gebaseerd op de 
sleutelprocessen van inspectie: input, inspectie, output, 
en een meer evenwichtige verdeling van de mede-
werkers van het DG INSPECTIE over de afdelingen heen.

Door de confrontatie met een aantal frauduleuze dos-
siers zoals dat van de PIP-borstimplantaten, vroeg de 
minister van Volksgezondheid in 2012 een duidelijke 
versterking van de capaciteit van het fagg voor het 
garanderen van de kwaliteit, veiligheid en doeltref-
fendheid van medische hulpmiddelen. Naast het ver-
sterken van de expertise inzake evaluatie en materio-
vigilantie was het verscherpen en opvoeren van de 
controles op gebied van medische hulpmiddelen een 
zeer sterk signaal in het uitvoeringsplan van de mi-
nister. Waar voordien enkel de distributie van medi-
sche hulpmiddelen werd gecontroleerd, kwam er een 
uitbreiding met controles van aangemelde instanties, 
fabricage, klinische studies, publiciteit, ziekenhuizen, 
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privéklinieken en illegale praktijken. Ook het gam-
ma van medische hulpmiddelen die binnen de be-
voegdheden van het fagg vielen, werd uitgebreid. 
Waar het fagg daarvoor uitsluitend bevoegd was 
voor controle van steriele en implanteerbare medi-
sche hulpmiddelen werd dit nu aangevuld met de 
medische hulpmiddelen die voordien onder de con-
trolebevoegdheid van de FOD Economie vielen; het 
gaat om apparaten met een meetfunctie, (mecha-
nisch, elektrisch en/of magnetisch) actieve medi-
sche hulpmiddelen en de apparatuur van medische 
hulpmiddelen voor in-vitro-diagnostiek. Zo werd er 
op niveau van de federale overheid een uniek loket 
voor medische hulpmiddelen gecreëerd. Om de ver-
scherpte en uitgebreide controle te kunnen realise-
ren, kreeg het DG INSPECTIE de nodige versterking.

Het uitbreiden van de inspectiecapaciteit vroeg in-
derdaad ook om een significant aantal bijkomende 
medewerkers. Een grondige reflectie over de struc-
tuur van het DG INSPECTIE, met de ondersteuning 
van een externe consulent, heeft geleid tot een vol-
ledige herstructurering. Voor het aantal van nieuwe 
medewerkers werd gekozen voor het integratietra-
ject binnen de bestaande afdelingen, op basis van 
een processenlogica voor de sleutelprocessen bin-
nen het domein van DG INSPECTIE, en niet op een 
productenlogica. Aangezien het grootste deel van de 
inspectieactiviteiten in het domein van de medische 
hulpmiddelen vanuit de Afdeling Industrie werden 
gecoördineerd, wat historisch zo groeide, zou deze 
afdeling extreem moeten uitgroeien. Daarom werd 
de beslissing genomen om een Afdeling Distributie 

op te richten. Voor het behoud van een processenlo-
gica en dus geen productenlogica, zal deze afdeling 
niet alleen bevoegd zijn voor de verdeling van medi-
sche hulpmiddelen, maar ook van geneesmiddelen.
In parallel werd de rol van de Afdeling Speciale 
OnderzoeksEenheid (SOE) in de verf gezet. Vooral 
gezien de hoofdzakelijke transversale activiteiten, 
staat de SOE niet zomaar tussen de andere afdelin-
gen maar wel transversaal op de andere afdelingen 
van DG INSPECTIE.

De nieuwe structuur van het DG INSPECTIE zal in 
2014 ingevoerd worden met vier afdelingen: Indus-
trie, Distributie, Aflevering en Vergunningen, naast 
de SOE, gespecialiseerd in de strijd tegen de illegale 
farmaceutische praktijken met geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten.

De rol, ambitie en strategisch plan van het DG 
INS PECTIE zijn uitgewerkt door de Directeur-gene-
raal, die ook de operationele leiding van het DG 
op zich neemt. De staf van DG INSPECTIE, met de 
Directeur-generaal en de verantwoordelijken van 
de vier afdelingen en van de SOE, een jurist met 
specifieke juridische expertise op het gebied van 
inspectie- en controleactiviteiten, de Management 
Support-medewerkers en experten die uitgenodigd 
worden voor de behandeling van specifieke dossiers 
of specifieke expertise. Het operationeel beheer 
omvat de uitvoering van de strategie, het beheer 
van de performanties, kennis- en kwaliteitbeheer, 
juridische ondersteuning, opleiding, ontwikkeling en 
netwerking.

ACTIEPLAN VOOR HET VERHOGEN  
VAN DE KWALITEIT VAN MAGISTRALE  
EN OFFICINALE BEREIDINGEN

De Eenheid Pharmacopeia/API van het DG PRE ver-
gunning en het DG INSPECTIE legden in 2012 de basis 
voor een actieplan gericht op het verhogen van de 
kwaliteit van magistrale en officinale bereidingen.

Dit actieplan omvat vier luiken:
 •  maatregelen tot het verhogen van de kwaliteit 

van de grondstoffen;
 •  maatregelen tot het verhogen van de kwaliteit 

van de formuleringen;
 •  maatregelen voor de uitvoering van de berei-

dingen;
 • analyse van de bereidingen.

Een gefaseerde realisatie van dit actieplan werd in 
2013 opgestart via:
 •  de herziening van het regelgevend kader. De 

herziening van het KB van 19 december 1997 
betreffende de controle en de analyse van de 
grondstoffen die door de officina-apothekers 
gebruikt worden zal gefaseerd verlopen. Een 
nieuw besluit, fase I, werd opgesteld en de pu-
blicatie ervan is voorzien in 2014;

 •  een doelgericht controlebeleid. Dit beleid is 
noodzakelijk om de kwaliteit van zowel de 
grondstoffen die gebruikt worden in magistra-
le en officinale bereidingen, als van de berei-
dingen zelf te verzekeren. De standaardisatie 
van de gehaltebepalingen van de bereidingen 
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opgenomen in het Therapeutisch Magistraal 
Formularium (TMF), opgestart in 2013, zal toe-
laten om de TMF bereidingen op een uniforme 
manier te analyseren en te beoordelen;

 •  de online publicatie van het TMF. Dit project werd 
in 2013 opgestart. De online publicatie is voor-
zien voor 2014 en moet een snelle en efficiënte 
herziening van de formuleringen toelaten en de 
formuleringen op dynamische wijze ter beschik-
king stellen aan artsen en apothekers;

 •  een lijst van grondstoffen voor beperkt gebruik. 
Een reglementering voor de grondstoffen voor 
beperkt gebruik werd geïntegreerd in het nieu-
we KB voor de grondstoffen, fase I. Voor een 
aantal grondstoffen die door de Belgische Far-
macopeecommissie als grondstof voor beperkt 
gebruik zijn erkend, werd door de bevoegde 
deskundigen van de Farmacopeecommissie 
een monografie ontwikkeld.

OPVOLGING FARMACEUTISCHE ZORG

In 2013 hebben de inspecteurs van de Afdeling Af-
levering van het DG INSPECTIE verschillende inspec-
ties/controles uitgevoerd bij apotheken open voor 
het publiek, om de correcte toepassing van de far-
maceutische zorg na te gaan.

Farmaceutische zorg is een van de vele verplichtin-
gen in de apotheek opgelegd bij KB van 21 januari 
2009, in het domein van de Goede Officinale Farma-
ceutische Praktijken. Alles aspecten van dit besluit 
traden in werking in 2012.

De handeling van het afleveren van geneesmidde-
len en gezondheidsproducten door de apotheker 
werd verduidelijkt door de uitbreiding met de intel-
lectuele meerwaarde vooral door de farmaceutische 
analyse van het medisch voorschrift of van de vraag 
van de patiënt of het ter beschikking stellen aan de 
patiënt van de nodige informatie en het nodige ad-
vies om het geneesmiddel goed te gebruiken, met 
als doel de patiënt doeltreffendheid en veiligheid 
aan te bieden.

De farmaceutische zorg omvat alle handelingen die 
de apotheker stelt, alsook alle diensten die hij/zij 
aan een patiënt verleent, met als doel zijn/haar 
levenskwaliteit te verbeteren door het behalen van 
farmacotherapeutische doelstellingen op preventief, 
curatief of palliatief vlak.

Voor de officina-apotheker bestaat farmaceutische 
zorg uit twee met elkaar verbonden zorgniveaus 
binnen een continu proces: de basis farmaceutische 
zorg en de voortgezette farmaceutische zorg.

In beide gevallen wordt de beschikbare informatie 
opgenomen in een specifiek dossier: het farmaceu-
tische dossier en het dossier voor de voortgezette 
farmaceutische zorg. Voor beide dossiers is de toe-
stemming van de patiënt voor de registratie met be-
trekking tot de opname van persoonsgegevens en/
of overdracht van gegevens noodzakelijk.

De uitgevoerde controles toonden een goede opvol-
ging van de dossiers van de basis farmaceutische 

zorg door apothekers en een bemoedigende voor-
uitgang in de kwestie van de opvolging van de dos-
siers voor de voortgezette farmaceutische zorg.

In 2013 is door de verschillende apothekersverenigin-
gen ook een initiatief opgezet om deze gegevens te 
delen. De gegevensuitwisseling zou iedere individuele 
apotheker toelaten een zicht te hebben op de volledige 
behandeling van een patiënt, ongeacht de apotheek 
waar geneesmiddelen of andere producten werden 
aangekocht. Zo kan de apotheker sneller problemen, 
zoals interacties met andere geneesmiddelen of pro-
ducten, opsporen die te maken hebben met de behan-
deling van de patiënt en dus ook beter advies verstrek-
ken, op basis van relevante en volledige informatie.

DE HERZIENING VAN HET REGELGEVEND 
KADER VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS

In 2013 finaliseerde het fagg een ontwerp KB tot 
herziening van de regelgeving van de taken en ver-
antwoordelijkheden van de ziekenhuisapotheker, in 
overleg met de betrokken beroepsverenigingen en 
andere betrokken overheidsdiensten waaronder het 
DG Organisatie Gezondheidsvoorzieningen van de 
FOD Volksgezondheid en het RIZIV.

Door de evolutie van de gezondheidszorg, de beschik-
baarheid van nieuwe technologieën, de gangbare 
kwaliteitsnormen en de nadruk op patiëntveiligheid, 
was er nood aan een aangepaste regelgeving rond 
de wijze waarop geneesmiddelen, medische hulp-
middelen en voedingssupplementen bij de patiënt 
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terechtkomen, en ook over de opvolging en evaluatie 
van hun rationeel gebruik, voor zowel gehospitali-
seerde als voor ambulante patiënten. Dit impliceerde 
het grondig herzien van de regelgeving rond de wer-
king van de ziekenhuisapotheek en de uitoefening 
van het beroep van ziekenhuisapotheker. Tot op van-
daag wordt dit alles geregeld door het KB van 31 mei 
1885 houdende onderrichtingen voor de apothekers 
en door enkele specifieke bepalingen opgenomen in 
het KB van 19 oktober 1978 houdende regelingen 
voor de officina’s en de geneesmiddelendepots in de 
verzorgingsinrichtingen.

De belangrijkste wijzigingen die een optimalisatie 
van de zorg en een zo rationeel mogelijk gebruik 
van de geneesmiddelen, medische hulpmiddelen 
en voedingssupplementen moeten garanderen, re-
kening houdende met de kostenefficiëntie van de 
voorgestelde maatregelen, zijn:
 •  beoefenen van klinische farmacie als onder-

deel van de farmaceutische zorg. Dit houdt 
in dat de ziekenhuisapotheker samen met de 
arts en andere gezondheidszorgbeoefenaars 
bijdraagt aan de optimalisatie van de therapie 
en de preventie van medicatie-incidenten;

 •  steriliseren van herbruikbaar medisch materi-
aal wordt expliciet opgenomen als onderdeel 
van de ziekenhuisapotheek waardoor de zie-
kenhuisapotheker ten volle zijn verantwoor-
delijkheid kan opnemen over het sterilisatie-
proces en de kwaliteit van het afgeleverde 
product;

 •  verstrekken van voedingssupplementen wordt 

ook opgenomen als onderdeel van de taken 
van de ziekenhuisapotheker. Zo wordt verze-
kerd dat de therapie als geheel wordt bekeken 
rond interacties en risico op bijwerkingen;

 • verhogen van de traceerbaarheid door:
  -  verplicht gebruiken van identificeerbare een-

heidsdosisverpakkingen die een tracering 
van het lot- of serienummer tot bij de patiënt 
toelaten;

  -   dezelfde regels van traceerbaarheid van ge-
neesmiddelen toepassen op implantaten, 
steriele invasieve medische hulpmiddelen en 
voedingssupplementen.

   Door deze verplichte traceerbaarheid wordt het 
ook mogelijk om de aankoop, opslag en distri-
butie van geneesmiddelen op een kwaliteitsvol-
le manier te organiseren binnen een associatie 
van ziekenhuisapotheken. De schaalvoordelen 
die hierdoor ontstaan zullen de investeringen 
voor het garanderen van deze traceerbaarheid 
kunnen beperken. Door de validatie van het 
medisch voorschrift en het uitvoeren van far-
maceutische zorg in de eigen ziekenhuisapo-
theek blijft de kwaliteit van de therapie gega-
randeerd. De verhoogde traceerbaarheid en 
de verplichte validatie van de therapie door 
de ziekenhuisapotheker resulteren ook in een 
efficiëntere verdeling van de geneesmiddelen, 
medische hulpmiddelen en voedingssupple-
menten naar de verschillende diensten toe. Nu 
kan gewerkt worden met decentrale voorraden 
als onderdeel van de ziekenhuisapotheek, voor 
regelmatig gebruik bij staande orders en niet 

enkel voor noodmedicatie zoals nu het geval is;
 •  de aflevering van geneesmiddelen en medi-

sche hulpmiddelen aan patiënten voor toedie-
ning buiten het ziekenhuis wordt herzien. Om 
de continuïteit van de zorg te garanderen zal dit 
uitgebreid worden met:

  − geneesmiddelen voor klinische proeven;
  − geneesmiddelen voor CU en MNP’s;
  −  geneesmiddelen voor personen die  

in gemeenschap leven;
  −  geneesmiddelen voor thuiszorg, zoals  

parenterale voeding en dialyse aan huis;
 •  de wijziging met de grootste impact situeert 

zich op het gebied van magistrale bereidin-
gen. Internationaal wordt het internationaal 
samenwerkingsverband voor het uitvoeren 
van farmaceutische inspecties of Pharmaceuti-
cal Inspection Convention and Pharmaceutical 
Inspection Co-operation Scheme - PIC/s 010-
03 voorgesteld als standaard. Deze richtlijnen 
preciseren de wijze waarop magistrale berei-
dingen in de ziekenhuisapotheek bereid moe-
ten worden, aangepast aan de werkomgeving, 
vergelijkbaar met Eudralex-GMP (de verzame-
ling van documenten met de Europese regel-
geving inzake geneesmiddelen, hier voor GMP) 
die toegepast worden door de farmaceutische 
industrie. Deze standaard wordt opgenomen in 
nationale regelgeving en verder gepreciseerd, 
aangezien voor de investeringen bepaalde keu-
zes nodig zijn. Het opnemen van deze normen 
vereist grote investeringen maar zal de kwali-
teit aanzienlijk verbeteren en leiden tot minder 
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medicatiefouten door standaardisatie, gebruik 
van bereidingsprotocollen en kwaliteitscontrole 
binnen een kwaliteitssysteem. Het merendeel 
van de ernstige medicatiefouten binnen de zie-
kenhuisapotheek situeert zich namelijk bij ad 
hoc bereidingen.

     Om dit alles haalbaar te maken wordt de wijze 
waarop ziekenhuisapotheken kunnen samen-
werken sterk uitgebreid. Zo kunnen bepaalde 
ziekenhuisapotheken zich toeleggen op het 
specialiseren in een bepaald type bereiding of 
kunnen kleinere ziekenhuizen ervoor opteren 
om niet te investeren in bereidingen en een 
beroep te doen op een ander ziekenhuis. De 
ziekenhuisapothekers-titularissen kunnen ook 
buiten hun ziekenhuisapotheken een specifieke 
vestiging oprichten, compounding centers, waar 
zij zich samen kunnen toeleggen op specifie-
ke activiteiten bestemd voor de verschillende 
betrokkenen ziekenhuizen; het kan gaan om 
voorraadbeheer, eenheidsdosisverpakkingen en 
bepaalde bereidingen zoals radiofarmaceutica. 
Uiteraard moet de validatie van de voorgeschre-
ven therapie en de farmaceutische zorg binnen 
iedere ziekenhuisapotheek blijven gebeuren. 
Omdat er geen voltijds ziekenhuisapotheker 
aanwezig is in de kleinere ziekenhuizen die 
deze verrichtingen kan garanderen, is het hier 
aangewezen beroep te doen op de meest na-
bijgelegen ziekenhuisapotheek.

    Verder wordt in het ontwerp rekening gehou-

den met de mogelijkheid om magistrale be-
reidingen, maar ook reconstitutie van vergun-
de geneesmiddelen, uit te besteden aan de 
farmaceutische industrie die beschikt over een 
bereidingsvergunning. Dit kan gaan om een in-
dustriële faciliteit die al beschikt over een fabri-
cagevergunning, maar ook om gespecialiseerde 
compounding centers die zich zouden willen 
toeleggen op deze activiteiten. Deze mogelijk-
heid werd voorzien in de Programmawet van 
eind 2013. Ook hier werden aangepaste kwali-
teitsnormen vastgelegd die aangepast zijn aan 
het type activiteit en vergelijkbaar zijn met de 
Eudralex-GMP die toegepast worden door de 
farmaceutische industrie;

 •  het farmaceutische dossier wordt onderdeel 
van het medische dossier en de bewaartermijn 
wordt op dertig jaar gebracht zoals gesteld voor 
het medische dossier. De meeste ziekenhuizen 
implementeren een elektronisch dossier waar-
door bewaring en opvraagbaarheid geen pro-
blemen vormen. In functie van taakuitzuivering 
wordt gespecificeerd dat de ziekenhuisapothe-
ker zich voor bepaalde taken kan laten bijstaan 
door geschikt personeel, andere dan farmaceu-
tisch technisch assistenten. De ziekenhuisapo-
theker moet kunnen aantonen dat hij/zij kwa-
liteitsvol toezicht houdt op alle medewerkers 
waaraan taken worden toevertrouwd.

Dit ontwerp impliceert bepaalde wijzigingen in de 
regelgeving over de normering van de ziekenhuizen, 
zoals het overbrengen van personeel van de sterili-

satie naar de ziekenhuisapotheek en de samenwer-
kingsverbanden. Deze wijzigingen zijn opgenomen 
in het KB van 4 maart 1991 houdende vaststelling 
van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek 
moet voldoen om erkend te worden. Er werd paral-
lel gewerkt met de betrokken werkgroep van de Na-
tionale Raad voor de Ziekenhuisvoorzieningen. Het 
advies van de Nationale Raad werd aangevraagd.

ELEKTRONISCHE SIGARETTEN

Elektronische rookwaren en vooral de elektronische 
sigaretten zijn een snelgroeiend fenomeen dat in 
2013 regelmatig in de schijnwerpers kwam te staan, 
niet alleen door de groeiende populariteit maar ook 
door het regelgevende kader dat besproken werd op 
het niveau van de EU.

Elektronische sigaretten zijn apparaten die er een 
paar jaar geleden uitzagen als klassieke sigaretten 
maar nu in allerlei formaten, kleuren en vormen 
beschikbaar zijn. Het basisprincipe is dat het toestel 
een vloeistof bevat die door een verhittingselement 
verdampt en ingeademd wordt door de gebruiker. 
Het geheel wordt van energie voorzien door een 
batterij en aangestuurd door een elektronisch circuit. 
De vloeistof in kwestie bestaat hoofdzakelijk uit pro-
pyleenglycol waaraan smaakstoffen en vaak ook nico-
tine worden toegevoegd.

Nicotine is een van de verslavende elementen van 
de klassieke rookwaren en is ook een erg giftige stof 
waarvan in zuivere vorm een druppel voldoende kan 
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zijn om bij inname dodelijke gevolgen te hebben. De 
elektronische sigaret bevat vaak een hoge dosis ni-
cotine die gedoseerd wordt vrijgegeven. Dit element 
heeft aanleiding gegeven tot de nodige bezorgdheid 
bij de bevoegde instanties. En dan is er ook de vraag 
of de damp op zich, zelfs als deze geen nicotine be-
vat, op lange termijn schadelijk is of niet.

Op basis van de in België bestaande regelgevingen 
kunnen de elektronische sigaretten in drie catego-
rieën ingedeeld worden:
 •  de elektronische sigaret die geen nicotine bevat 

en geen therapeutische beweringen vermeldt. 
In dat geval gaat het om een normaal con-
sumptieproduct dat onder de bevoegdheid van 
de FOD Economie valt;

 •  de elektronische sigaret bevat nicotine door de 
aanwezigheid van tabaksextracten en wordt 
beschouwd als een tabaksproduct. In dit geval 
moet de elektronische sigaret aan de verplich-
tingen van de tabakregelgeving beantwoorden 
en vallen onder de bevoegdheid van de FOD 
Volksgezondheid;

 •  de elektronische sigaret bevat zuivere nicoti-
ne, al dan niet aangevuld met smaakstoffen, of 
er wordt gebruik gemaakt van therapeutische 
beweringen. Deze categorie wordt als genees-
middel beschouwd want nicotine heeft een far-
macologisch effect en moet dus voldoen aan 
de geneesmiddelenregelgeving: 

  -  een VHB noodzakelijk is alvorens de elektro-
nische sigaret op de markt kan worden ge-
bracht;

  -  de verdeling is beperkt tot de farmaceutische 
groothandelaar;

  -  de aflevering is enkel mogelijk via een ver-
gunde apotheek.

Ook in onze buurlanden zijn elektronische rookwa-
ren een groeiend fenomeen en is het aanbod de 
laatste jaren sterk gestegen. Op het internet zijn er 
talrijke aanbieders en op Belgisch grondgebied dui-
ken steeds meer gespecialiseerde winkels op. Het 
fagg heeft daarom in 2013 diverse acties gevoerd 
om de verkoop van elektronische sigaretten met ni-
cotine aan banden te leggen. Op het niveau van de 
invoer wordt er samengewerkt met de douane om 
niet-reglementaire zendingen te onderscheppen. Op 
het terrein werden verschillende locaties geïnspec-
teerd en werden duizenden elektronische sigaretten 
of navullingen in beslag genomen.

De elektronische sigaretten hebben een grote aan-
hang. Velen beschouwen het als een manier om 
minder te roken en zo de negatieve gevolgen van 
tabaksgebruik in te perken zonder te moeten afkic-
ken van de nicotineverslaving. Het is nog niet duide-
lijk in welke mate dit correct is, maar de veiligheid 
van de elektronische sigaret roept nog steeds grote 
vragen op omwille van:
 •  de acute toxiciteit van nicotine; de navullingen 

bevatten meestal ruim voldoende nicotine om 
een volwassene te doden; bij een kind kan een 
milliliter al leiden tot een dodelijke afloop;

 •  de mogelijke negatieve gevolgen op lange 
termijn;

 •  het effect van de elektronische sigaret als op-
stap naar de klassieke sigaret. Het is nog niet 
duidelijk of de elektronische sigaret voor jonge-
ren een oefenfase kan zijn voor over te stappen 
naar de klassieke sigaret, of eerder een manier 
om te vermijden dat ze naar de klassieke siga-
ret grijpen.

De Minister van Volksgezondheid heeft een advies 
gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad (HGR) over 
deze producten. Dit advies zal gebruikt worden om 
de toekomstige reglementering van de elektronische 
sigaretten te omkaderen.

De toekomstige regelgeving is het onderwerp ge-
weest van verregaande discussies op het niveau van 
de EU. Bij de hervorming van de tabakrichtlijn werd 
beslist om ook de elektronische sigaretten een plaats 
te geven binnen deze richtlijn. In 2013 is er intens ge-
debatteerd over het onderwerp: moeten elektronische 
sigaretten vrij beschikbaar zijn, moeten ze exclusief als 
geneesmiddel beschouwd worden, welke maatrege-
len zijn nodig om de veiligheid van de consument te 
garanderen, kan er reclame voor gemaakt worden, 
moet de toegang voor jongeren beperkt worden, …?

Na veelvuldig overleg tussen het Europees Parle-
ment, de Europese Raad en de Europese Commissie 
is een compromistekst voor de nieuwe tabaksrichtlijn 
voorgesteld. Deze richtlijn moet nog goedgekeurd 
en gepubliceerd worden. In het voorstel krijgen 
de lidstaten de mogelijkheid om de elektronische 
sigaretten met nicotine ofwel als geneesmiddel 
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te beschouwen ofwel als consumptieproduct op 
de markt toe te laten. In het eerste geval staat de 
strenge geneesmiddelenregelgeving garant voor de 
bescherming van de gebruiker, in het laatste geval 
worden enkele maatregelen opgelegd om de vei-
ligheid van de consument te waarborgen, zoals het 
maximaal nicotinegehalte, de beveiliging tegen acci-
denteel contact met de vloeistof, beperkingen naar 
reclame toe, respecteren van andere regelgevingen, 
waaronder gehalte zware metalen en de veiligheid 
van de batterijen. Als deze regelgeving goedgekeurd 
wordt, zal ze naar Belgisch recht moeten worden 
omgezet, met de specifieke bepalingen voor het Bel-
gische grondgebied. In afwachting van deze nieuwe 
regelgeving blijven de huidige wettelijke bepalingen 
van kracht.

MEDICRIME, DE CONVENTIE VAN DE  
RAAD VAN EUROPA OVER DE NAMAAK 
VAN GENEESMIDDELEN EN GELIJKAARDIGE  
MISDRIJVEN DIE EEN BEDREIGING  
VORMEN VOOR DE VOLKSGEZONDHEID

Namaak van medische producten en de daarmee 
gepaard gaande illegale praktijken zijn een interna-
tionaal fenomeen. Dergelijke illegale praktijken heb-
ben soms ernstige en grootschalige gevolgen door 
het gebruik van het internet voor het aanbieden van 
de namaakgeneesmiddelen en andere illegale me-
dische producten via het een illegaal circuit van aan-
voer en verkoop van deze producten die ontsnap-
pen aan iedere vorm van controle, in verscheidene 
(derde) landen met poreuze grenzen. In de praktijk 

weerhouden deze criminele activiteiten de patiën-
ten van hun nodige medische behandeling. De ille-
gale producten zijn vaak gevaarlijk voor de gezond-
heid en kunnen zelfs leiden tot de dood.

Naast het potentiële risico voor de gezondheid van 
de gebruikers kan dit verschijnsel het vertrouwen 
van het publiek in de instanties bevoegd in de ge-
zondheidszorg en in de gezondheidszorgsystemen 
ondermijnen. Het is noodzakelijk om het risico van 
het opduiken van namaakgeneesmiddelen en ande-
re illegale medische producten in het legale circuit 
te bestrijden en de potentieel nefaste gevolgen op 
de Volksgezondheid te beperken.

Ondanks de maatregelen die op nationaal en in-
ternationaal niveau werden genomen, stellen we 
stijgende trend vast op het vlak van namaakge-
neesmiddelen en andere illegale medische pro-
ducten. Deze wildgroei kan verklaard worden door 
het relatief lage risico van rechtsvervolging in ver-
gelijking met de potentiële winst. Het gebruik van 
het internet voor de distributie van deze potentieel 
gevaarlijke namaakproducten aan patiënten en con-
sumenten uit de hele wereld, heeft het probleem 
wereldwijd gemaakt.

Om dit probleem aan te pakken heeft de Raad 
van Europa, een internationale organisatie die 47 
Europese landen bijeenbrengt, een internationaal 
verdrag opgesteld over de namaak van medische 
producten en gelijkaardige misdrijven die een be-
dreiging vormen voor de Volksgezondheid: de 

Medicrime Conventie. Deze conventie moet gezien 
worden als een algemene overeenkomst over alle 
aspecten van de bestrijding van de criminele praktij-
ken met namaakgeneesmiddelen en andere illegale 
medische producten.

De Medicrime Conventie is het eerste internationale 
strafrechtelijke juridische instrument dat strafrechte-
lijke sancties invoert, naast preventiemaatregelen 
en maatregelen ter bescherming van de slachtof-
fers. De conventie staat open voor landen over de 
hele wereld. Dit biedt ook een regelgevend kader 
voor internationale samenwerking en voorziet in 
maatregelen om de coördinatie op nationaal niveau 
te verbeteren. Bovendien vult de conventie de na-
tionale en internationale regelgevingen volkomen 
aan, zoals de Richtlijn 2011/62 van de Europese 
Unie ter verhindering dat vervalste geneesmiddelen 
in het legale circuit terechtkomen.

De Medicrime Conventie werd ter ondertekening 
voorgelegd in Moskou, op 28 oktober 2011. De lan-
den die geen lid zijn van de Raad van Europa maar 
die meegewerkt hebben aan de uitwerking van de 
conventie, Israël en Japan, de landen met het sta-
tuut van waarnemer bij de Raad van Europa en alle 
landen over de hele wereld die tot deze conventie 
toe willen treden, worden ook ter ondertekening uit-
genodigd.

De conventie treedt in werking op de eerste dag 
van de maand die volgt op het verstrijken van 
een tijdspanne van drie maanden na de dag van 
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ondertekening door vijf landen, waarvan ten minste 
drie leden van de Raad van Europa. Door de ratifica-
tie zullen de ondertekende landen uitdrukkelijk mee 
instemmen aan het Verdrag gebonden te zijn. België 
heeft de Medicrime Conventie op 24 juli 2012 onder-
tekend. De ratificatieprocedure is aan de gang.

Het fagg is overtuigd van de noodzaak van zo’n inter-
nationaal instrument in de strijd tegen de namaakge-
neesmiddelen en andere illegale medische producten. 
Het agentschap speelde trouwens een belangrijke rol 
in de werkzaamheden rond Medicrime Conventie en 
werkt momenteel mee aan de promotie ervan bij 

de andere landen. In 2013 nam het fagg deel aan 
conferenties van de Raad van Europa ter bevordering 
van de conventie, die van 16 tot 17 oktober 2013 in 
Straatsburg plaatsvonden, en op 21 en 22 november 
2013 in Madrid. Momenteel werkt het fagg samen 
met de andere betrokken nationale instanties aan het 
ratificatiedossier van het verdrag.

Gezien de immense noden in derde landen, en in 
het kader van de regeringssamenwerking inzake 
Volksgezondheid van 3 februari 2010 met de Demo-
cratische Republiek Congo (DRC), organiseerde het 
fagg samen met de Raad van Europa, het ministerie 
van Volksgezondheid van de DRC en met de hulp 
van de Belgische Technische Coöperatie (BTC), een 
opleiding in het kader van de Medicrime Conventie. 
Deze opleiding vond plaats in Kinshasa van 4 tot 7 
november 2013. De opleiding was bedoeld om de 
verschillende betrokken bevoegde instanties bewust 
te maken voor de samenwerking en coördinatie van 
hun activiteiten in de strijd tegen namaak en andere 
illegale farmaceutische praktijken, en was geïnspi-
reerd op het systeem van unieke contactpunten of 
single points of contact (SPOC’s) ontwikkeld door de 
Raad van Europa. Het doel was om de ambtenaren 
de basiskennis, -tools en -vaardigheden mee te ge-
ven die nodig zijn om een nationaal en internati-
onaal netwerk op te zetten tussen de SPOC’s van 
de bevoegde instantie, de gezondheidsautoriteiten 
bevoegd voor de reglementering inzake genees-
middelen en gezondheidsproducten, douane, poli-
tie en justitie. Het snel en gestructureerd delen van 
informatie over namaak en andere illegale farma-
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ceutische praktijken tussen de betrokken bevoegde 
instanties zou moeten leiden tot gerichte en gecoör-
dineerde acties. Angola en Zambia namen ook deel 
aan de opleiding in de DRC, die werd verzorgd door 
een aantal fagg-medewerkers.

RICHTLIJN NAMAAKGENEESMIDDELEN OF 
FALSIFIED MEDICINES DIRECTIVE

De richtlijn die moet verhinderen dat namaakge-
neesmiddelen en andere illegale geneesmiddelen 
in de legale distributieketen komen of de Falsified 
Medicines Directive 2011/62/EU, werd in 2013 in 
nationale regelgeving omgezet via de wet van 20 
juni 2013 tot wijziging van de wet van 25 maart 
1964 op de geneesmiddelen.

Deze richtlijn beoogt een betere bescherming van de 
consument tegen namaakgeneesmiddelen en ande-
re illegale geneesmiddelen in de legale distributie-
keten en voegt daartoe een aantal maatregelen toe 
aan de geneesmiddelenregelgeving, zoals: 
 •  strengere controles van de farmaceutische 

grondstoffen, waarbij ook voor fabrikanten en 
verdelers-invoerders die van buiten de EU in-
voeren, verplichtingen worden opgelegd;

 •  regels voor de zogenaamde bemiddelaars in 
geneesmiddelen of brokers, namelijk personen 
die bemiddelen tussen de aan- en verkopers 
van geneesmiddelen;

 •  een reglementair kader voor toegelaten inter-
netapotheken;

 •  een systeem om geneesmiddelen, voorname-
lijk die op medisch voorschrift, van een unieke 
code te voorzien om vervalsingen snel te kun-
nen opsporen;

 •  verplichtingen voor de farmaceutische sector 
om strengere controles in te stellen bij de aan- 
en verkoop van geneesmiddelen;

 •  een meldingsplicht als er een vermoeden is 
van namaak;

 •  regels voor geneesmiddelen die niet voor de 
Europese markt bestemd zijn maar toch via Eu-
ropa verhandeld worden.

Net zoals voor alle andere illegale praktijken, be-
staat er in de strijd tegen namaakgeneesmiddelen 
en andere illegale geneesmiddelen geen magische 
formule die een antwoord biedt op alle problemen. 
De maatregelen zijn niet alleen bedoeld als reactie 
tegen illegale farmaceutische praktijken, maar ook 
als proactieve maatregel om dit permanent groei-
end probleem voor te zijn.

De bepalingen van de richtlijn vroegen een omzet-
ting in nationale regelgeving in 2013. Voor België is 
dit gebeurd via een wetwijziging en twee wijzigin-
gen van KB’s:
 •  KB van 19 september 2013 tot wijziging van 

het KB van 14 december 2006 betreffende ge-
neesmiddelen voor menselijk en diergenees-
kundig gebruik;

 •  KB van 19 september 2013 tot wijziging van 
het KB van 21 januari 2009 houdende onder-
richtingen voor de apothekers;

 •  wet van 20 juni 2013 tot wijziging van de wet 

van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
Deze besluiten zullen in de volgende jaren nog aan-
gevuld worden met onder meer de gedelegeerde 
en implementerende handelingen die door de Euro-
pese Commissie moet worden uitgewerkt. Dit gaat 
om praktische uitwerkingen zoals de vorm van de 
unieke code, met barcode en nummer, en de ma-
nier waarop legale internetapotheken door de con-
sument kunnen herkend worden.

Een van de opvallendste maatregelen die op 2 juli 
2013 effectief in werking trad binnen de EU, is de 
verstrengde normering voor farmaceutische grond-
stoffen. Dergelijke grondstoffen moeten sindsdien 
voldoen aan de Europese GMPD-standaarden voor 
farmaceutische grondstoffen. Die normen moeten 
gerespecteerd worden voor producten die geprodu-
ceerd of verhandeld worden in de EU, maar ook voor 
grondstoffen die ingevoerd worden. Dit houdt in dat 
buitenlandse fabrikanten aan de Europese normen 
moeten voldoen en dit moeten kunnen bewijzen. 
Dit kan op verschillende manieren, waarvan de be-
langrijkste zijn:
 •  de schriftelijke bevestigingen of written confir-

mations van de buitenlandse bevoegde instan-
tie die bevestigt dat na inspectie vastgesteld is 
dat de fabrikant op zijn grondgebied volgens de 
Europese normen werkt;

 •  de opname van een land op een lijst van lan-
den waarvan het inspectie- en normenkader 
voor farmaceutische grondstoffen equivalent 
geacht wordt aan de Europese normen. Deze 
evaluatie gebeurt door de Europese Commissie. 
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Op het ogenblik dat een land opgelijst wordt, 
geldt dat alle vergunde producenten in dat land 
binnen de EU kan leveren en moet er niet fa-
brikant per fabrikant een written confirmation 
worden afgeleverd.

Niettegenstaande de vrees dat deze maatregelen 
tekorten in de geneesmiddelenbevoorrading zou-
den kunnen veroorzaken, bleek tegen 2 juli 2013 
dat het merendeel van de belangrijkste fabrikanten 
die naar de EU uitvoeren over een written confirma-
tion beschikten. Ook waren er al een aantal landen 
die de “equivalentie” verkregen hadden en opgelijst 
werden. De lijst met “equivalente” landen wordt in-
tussen langer.

Naar de toekomst toe is er nog heel wat werk aan 
de winkel. Een van de grote thema’s is de unieke 
code voor geneesmiddelen. De praktische details 
voor deze verplichting zijn in de tweede helft van 
2013 het onderwerp geweest van diverse discussies 
en werkvergaderingen. Het fagg heeft deelgenomen 
aan een aantal  van deze evenementen en uiteraard 
ook aan de vergaderingen van de Europese werk-
groep die deze regelgeving verder moet uitwerken.

Het fagg heeft ook actief meegewerkt aan de speci-
fieke taskforce van de HMA. De richtlijn namaakge-
neesmiddelen en andere illegale geneesmiddelen 
laat voor een aantal aspecten van de omzetting de 
vrijheid aan de lidstaten. Deze taskforce wil daarom 
een aantal voorstellen lanceren om geharmoniseerd 
te werken rond deze thema’s. Niettegenstaande dit 

geen Europese verplichting is, is het een manier om 
efficiënter te werken, de kosten voor de industrie en 
de burgers te beperken en te komen tot een betere 
dienstverlening. Het fagg heeft de leiding op zich 
genomen over twee thema’s: het harmoniseren van 
de aanmelding of notificaties van bemiddelaars en 
het uitwerken van een geharmoniseerde visie inza-
ke de unieke code op geneesmiddelen.
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KERNTAKEN

De belangrijkste basistaak van de Afdeling R&D (hu-
maan) is de behandeling van dossiers voor het ver-
krijgen van een vergunning voor een klinische proef 
of Clinical Trial Application (CTA) en de wijzigingen 
aan dergelijke dossiers of amendementen. De aan-
vragen worden ingediend door de opdrachtgevers 
van klinische proeven: commerciële opdrachtgevers 
of opdrachtgevers uit de academische wereld. Na 
ontvangst en validatie worden de dossiers gecon-
troleerd en wanneer nodig doorgegeven aan de 
Afdeling Evaluatoren ter evaluatie van de kwaliteits-
gegevens en/of de niet-klinische gegevens van het 
dossier voor het geneesmiddel voor onderzoek of 
Investigational Medicinal Product (IMP). Na afloop 
van dit proces wordt de beslissing van het agent-
schap meegedeeld aan de opdrachtgever en wordt 
het dossier afgesloten en gearchiveerd.

De Afdeling R&D (humaan) neemt ook deel aan het 
Europese proefproject rond de vrijwillige harmonisa-
tieprocedure of Voluntary Harmonisation Procedure 
(VHP). Dit is een procedure waarbij voor multinatio-
nale klinische proeven een geharmoniseerde evalua-
tie gebeurt in samenspraak met de verschillende be-
trokken autoriteiten. België is relatief veel betrokken 
bij deze procedure, zowel in de rol van referentielid-
staat of Reference Member State (RMS) als van be-
trokken lidstaat of Concerned Member State (CMS).

Sinds december 2012 zijn nieuwe modaliteiten van 
toepassing voor het indienen van jaarlijkse veilig-
heidsrapporten in het kader van klinische proeven 
onder de vorm van een Development Safety Update 
Report (DSUR). In het kader van de bescherming van 
deelnemers aan klinische proeven volgt de Afdeling 
R&D humaan deze rapporten nauwgezet op.

Een andere belangrijke taak is de behandeling van 
vragen over klinische proeven of onderzoek en ont-
wikkeling.

Ook aanvraagdossiers voor gebruik van genees-
middelen zonder vergunning voor het in de handel 
brengen (VHB) in schrijnende gevallen of Compassi-
onate Use (CU) of van geneesmiddelen in medische 
noodprogramma’s of Medical Need Programs (MNP’s) 
worden door deze afdeling behandeld.

De afdeling neemt ook deel aan de besprekingen 
rond een belangrijk project, namelijk de problema-
tiek van Unmet Medical Need (UMN) en aan de dis-
cussie rond aanpassingen aan de wet inzake expe-
rimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004 
en de herziening van de Europese Richtlijn 2001/20.

Afdeling R&D
(humaan)

Administratieve 
ondersteuning

Samenwerking 
Ethische  
Comités

Cel Clinical Trials

Cel Follow-up

Cel CU-MNP

Afdeling R&D (humaan)
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Maand  
in 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Globaal

2013
Globaal
2012

Globaal
2011

Dossiers voor vergunningen voor klinische proeven of CTA’s en de wijzigingen aan dergelijke dossiers (amendementen)

Afgesloten dossiers 
(initieel) 38 36 43 56 56 50 33 31 61 44 53 53 554 496 534

Afgesloten wijzigingen 154 144 148 125 137 161 127 179 122 177 130 172 1 776 1 596 1 522

Aanvragen  
(initieel + wijzigingen) 
afgesloten binnen de 
wettelijk vastgelegde 
termijn

98% 99,5% 99,5% 97,3% 96,6% 99,1% 99,4% 99,6% 96,6% 96,6% 96,9% 99,2% 98,2% 88,8% 96%

Vragen aangaande klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

Antwoorden op 
gekende vragen 
binnen twee dagen

100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 97% 100% 84% 88% 65% 94% 97,9% 100%

Antwoorden op 
nieuwe vragen binnen 
vijf dagen

71,1% 70,7% 78% 79% 65% 73% 80% 73% 56% 55% 41% 28% 64% 79,9% 76%

Vragen aangaande klinische proeven of onderzoek en ontwikkeling

Ontvangen rapporten 65 55 75 41 48 57 74 52 71 46 68 60 712 / /
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JAAR 2011 2012 2013

Vrijwillige harmonisatieprocedure of VHP

Totaal aantal indieningen 82 117 143

België als CMS 38 63 78

België als RMS 1 9 5

Geneesmiddelen zonder VHB in schrijnende gevallen of CU en geneesmiddelen in medische noodprogramma’s of MNP’s

Algemene CU’s 11 7 4

Wijzigingen CU’s 4 4 5

Uitzonderlijke CU’s 3 7 6

Algemene MNP’s 20 19 34

Wijzigingen MNP’s 9 20 12

Uitzonderlijke MNP’s 0 10 6
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KERNTAKEN

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Afde-
ling Marketing Authorisation (humaan) bestaat uit 
de opvolging van de aanvragen voor een VHB van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Deze op-
volging bestaat uit drie fasen: de validatie-, beheer- 
en evaluatiefase, om zo tot een eindbeslissing te 
komen en eventueel een VHB toe te kennen.

De belangrijkste taken van de Afdeling Marketing 
Authorisation (humaan) zijn:

 •  in ontvangst nemen en valideren van VHB-aan-
vragen;

 •  in ontvangst nemen en administratief opvolgen 
van dossiers die enkel handelen over het ac-
tieve bestanddeel of Active Substance Master 
Files (ASMF’s); 

 •  coördineren en opvolgen van dossiers in functie 
van de vastgelegde termijnen of deadlines;

 •  verzekeren van de schakel tussen de farma-
ceutische industrie, nationale en internationale 

bevoegde instanties zoals het Europees Ge-
neesmiddelenbureau of European Medicines 
Agency (EMA), interne en externe deskundi-
gen, en partnerinstellingen zoals het Weten-
schappelijk Instituut voor de Volksgezondheid 
(WIV);

 •  verzekeren van het secretariaat van de Commissie 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik;

 •  actief deelnemen aan het overleg met bijvoor-
beeld andere bevoegde instanties, de Coör-
dinatiegroep voor wederzijdse erkenning en 
gedecentraliseerde procedures, geneesmidde-
len voor menselijk gebruik of de Co-ordination 
Group for Mutual Recognition and Decentrali-
sed Procedures - Human (CMDh) en de Belgian 
Regulatory Affairs Society (BRAS) aangaande 
reglementaire dossiers;

 •  opstellen van openbare beoordelingsrapporten 
of Public Assessment Reports (PAR’s);

 •  administratief afsluiten van dossiers en afleve-
ring van de VHB’s.

Afdeling Marketing Authorisation  
(humaan)
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ENKELE CIJFERS VOOR 2013

Nationale procedure tot het verkrijgen van een VHB of National Procedure (NP)
Er zijn 26 dossiers afgesloten voor de NP in 2013.

Het aantal ingediende dossiers (IN) en het aantal afgesloten dossiers (OUT)

Dossiers Totaal in 2011 Totaal in 2012 Totaal in 2013

IN 270 262 221

OUT (zonder variaties) 467 274 222

Totaal OUT 538 330 256

Opmerkingen:
 •  Wij noteren een lichte daling in het aantal nieuwe aanvragen in 2013.
 •  Het totaal aantal afgesloten dossiers (totaal OUT) betreft het aantal afgesloten 

dossiers zonder de variaties (OUT zonder variaties) vermeerderd met de door 
de afdeling afgesloten variaties die werden ingediend net na de goedkeuring 
van de dossiers en die daardoor nog geen VHB hadden gekregen.

Het aantal ingediende dossiers (IN) en het aantal afgesloten dossiers (OUT)

Dossiers Totaal in 2011 Totaal in 2012 Totaal in 2013

IN 44 23 23

OUT 32 23 26

Wederzijdse erkenningsprocedure tot het verkrijgen van een VHB of Mutual 
Recognition Procedure (MRP) en Decentrale procedure tot het verkrijgen van 
een VHB of Decentralised Procedure (DCP)
Er zijn 222 dossiers afgesloten voor de MRP en DCP.

Het aantal ingediende dossiers (IN) en het aantal afgesloten dossiers (OUT)

Dossiers Totaal in 2011 Totaal in 2012 Totaal in 2013

IN 376 449 418

OUT 370 384 377

Centrale procedure tot het verkrijgen van een VHB 
of Centralised Procedure (CP)
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Aantal ingediende dossiers (IN) per type

Type procedure IN Totaal in 2011 Totaal in 2012 Totaal in 2013

Full application – volledig dossier 10 12 5

Line extension – uitbreiding van een bestaand gamma 0 1 0

Renewal – hernieuwing 5 5 3

Variation – variatie IA 46 44 54

Variation – variatie IB 31 75 75

Notification – notificatie 21 2 0

Grouped variation – gegroepeerde variatie 8 11 12

Grouped variation – gegroepeerde variatie IA 42 51 50

Grouped variation – gegroepeerde variatie IB 22 25 30

Analytical variation – analytische variatie (60 dagen) 24 22 20

Analytical variation – analytische variatie (90 dagen) 0 0 1

Clinical variation – klinische variatie (60 dagen) 22 32 47

Clinical variation – klinische variatie (90 dagen) 4 0 1

Post Approval Commitment (PAC) – verbintenis na goedkeuring 137 165 120

Referral – arbitrageprocedure 4 4 0

Totaal 376 449 418

Opmerkingen:
Door het wijzigen van de vertegenwoordiging binnen het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik of Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) en 
de beperkte capaciteit bij de preklinische en de niet-klinische evaluatoren, was de afdeling gedurende meerdere maanden in 2013 geen kandidaat voor een rol als rapporteur/
co-rapporteur/peer reviewer. Dit leidde tot minder full applications in 2013 dan in 2012.
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Aantal afgesloten dossiers (OUT) per type

Type procedure OUT Totaal in 2011 Totaal in 2012 Totaal in 2013

Full application – volledig dossier 3 11 9

Line extension – uitbreiding van een bestaand gamma 4 0 1

Renewal – hernieuwing 11 8 0

Variation – variatie IA 42 40 51

Variation – variatie IB 30 78 58

Notification – notificatie 16 2 0

Grouped variation – gegroepeerde variatie 9 10 11

Grouped variation – gegroepeerde variatie IA 43 51 53

Grouped variation – gegroepeerde variatie IB 22 23 30

Analytical variation – analytische variatie (60 dagen) 28 16 26

Analytical variation – analytische variatie (90 dagen) 0 0 1

Clinical variation – klinische variatie (60 dagen) 38 23 38

Clinical variation – klinische variatie (90 dagen) 7 0 0

Post Approval Commitment (PAC) – verbintenis na goedkeuring 116 117 99

Referral – arbitrageprocedure 1 5 0

Totaal 370 384 377

49Directoraat-generaal PRE vergunning 



KERNTAKEN

De belangrijkste opdrachten van de Afdeling Ge-
neesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik be-
staan volgens de NP, MRP of DCP uit de validatie, het 
beheer en de afsluiting van dossiers voor:

 • VHB-aanvragen;
 • analytische en klinische variaties;
 • vijfjaarlijkse hernieuwingen (RQ’s).

De afdeling staat ook in voor de administratieve on-
dersteuning van de Belgische vertegenwoordiging 
in het wetenschappelijk comité dat aanvragen voor 
nieuwe geneesmiddelen voor diergeneeskundig ge-
bruik in Europa, via de CP, beoordeelt of Committee for 
Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP).

De afdeling is bovendien verantwoordelijk voor de ver-
gunning van klinische proeven met geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik, medische hulpmid-
delen voor diergeneeskundig gebruik, parallelimport, 
het beheer van de infovet-mailbox en de deelname 
aan werkgroepen op Europees en nationaal niveau. 
Daarnaast moet de afdeling de transversaliteit van 
diergeneeskundige onderwerpen binnen het agent-
schap verzekeren. Er wordt nauw samengewerkt met 
de Commissie voor geneesmiddelen voor diergenees-
kundig gebruik door deze administratief en logistiek 
te ondersteunen bij de realisatie van haar opdrachten.

In 2013 startte de afdeling met de implementatie 
van het elektronisch systeem voor de indiening en 
goedkeuring van geneesmiddelendossiers MeSeA 
(Medicines electronic Submission and electronic Ap-
proval) en de elektronische indiening van dossiers 
werd verplicht gemaakt.

De omschakeling van het informaticasysteem bin-
nen de afdeling heeft tot gevolg dat de berekening 
van het aantal dossiers op een andere manier ge-
beurt dan in het oude systeem. Zo worden in het 
nieuwe systeem gegroepeerde dossiers slechts als 
één enkel dossier in rekening gebracht. Deze bere-
keningswijze maakt een vergelijking met de cijfers 
van de Afdeling Marketing Authorisation (humaan) 
en de Afdeling Marketing Authorisation (Variaties & 
Hernieuwingen) relevanter.

Afdeling Geneesmiddelen  
voor Diergeneeskundig Gebruik
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Aantal ingediende en afgesloten dossiers voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik voor 2013

Procedure IN 2010 OUT 2010 IN 2011 OUT 2011 IN 2012 OUT 2012
IN 2013 

(berekening 
volgens oud 

systeem)

OUT 2013  
(berekening 
volgens oud 

systeem)

IN 2013  
(MeSeA)

NP

Variaties IA & IB 640 664 577 540 957 785 763 165 229

Variaties II 64 121 88 67 35 66 64 3 43

Hernieuwingen 35 193 9 75 18 51 11 1 10

VHB-aanvragen 2 15 3 10 17 6 33 13 31

Klinische proeven 19 23 12 10 21 13 12 11 10

MRP

Variaties IA & IB 652 697 1 090 865 1 243 1 027 905 216 391

Variaties II 84 259 113 126 152 82 135 15 69

Hernieuwingen 56 119 44 70 46 43 75 4 55

VHB-aanvragen 26 100 41 42 36 34 51 10 46

DCP

VHB-aanvragen 120 106 92 89 129 118 102 3 67

Totaal  1 698 2 297 2 069 1 894 2 654 2 225 2 151 441 951

Opmerking:
Het invoeren van MeSeA en de nieuwe manier om dossiers te tellen, hebben wel tot gevolg dat een vergelijking van de cijfers van 2013 met deze van 2012 en 2011 niet evident is. Om een 
vergelijking toch mogelijk te maken, werden de cijfers voor het aantal ingediende dossiers in 2013 zowel weergegeven volgens de nieuwe berekeningswijze via MeSeA als volgens de oude 
berekeningswijze (oude databank). Wat de afsluiting van dossiers betreft, gezien voornamelijk dossiers uit de oude databank afgesloten werden en de dossieraantallen uit de oude databank 
heel moeilijk kunnen omgezet worden naar cijfers volgens de nieuwe berekeningswijze, worden de afsluitingen enkel weergegeven volgens de oude berekeningswijze.

51Directoraat-generaal PRE vergunning 



Evolutie van het aantal openstaande dossiers voor geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik in de oude databank
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Opmerkingen:
 •  Na een stijging van het aantal inkomende dossiers ten opzichte van de voor-

gaande jaren (22% in 2011 en 28% in 2012) is het aantal inkomende dossiers 
in 2013 voor het eerst afgenomen in vergelijking met 2012. Deze daling kan 
verklaard worden door het extreem hoge aantal administratieve variaties in 
2012 ten gevolge van een aantal fusies en overnames in de diergeneeskun-
dige sector.

 •  De numerieke daling van het aantal eenvoudige variaties IA werd deels ge-
compenseerd door een sterke stijging in de meer arbeidsintensieve dossiers 
zoals variaties II, hernieuwingen en aanvragen voor het bekomen van een 
VHB.

 •  Ten gevolge van de invoering van MeSeA en van een kwaliteitscontrole bij 
de afsluiting van de dossiers, is er voor 2013 een lichte daling van het aantal 
afgesloten dossiers.

 •  In 2013 is België opgetreden als RMS voor twee nieuwe aanvragen voor het 
bekomen van een VHB via DCP, voor vier hernieuwingen, vijf variaties en een 
PAC.

 •  België werd in 2013 als rapporteur/corapporteur aangewezen voor zeven 
nieuwe aanvragen voor het bekomen van een VHB via CP, zes variaties en vier 
dossiers over maximale residu limiet (MRL) of het het wettelijk toegestane 
maximale restgehalte (residu) van een stof in of op levensmiddelen.

NP

MRP/DCP

Jaarverslag 201352



KERNTAKEN

De Afdeling Evaluatoren beoordeelt wetenschap-
pelijke gegevens van onder meer aanvragen voor 
wetenschappelijk advies, klinische proeven en VHB’s 
ingediend door externe klanten.

Om de wetenschappelijke gegevens op een profes-
sionele en efficiënte manier te beoordelen, wordt de 
expertise binnen de afdeling continu onderhouden 
en versterkt. Er zijn ook systemen ingevoerd om de 
kwaliteit van het geleverde werk te garanderen en 
te controleren. De evaluatoren vertegenwoordigen 
het fagg in de meeste internationale wetenschap-
pelijke comités en werkgroepen.

Al deze aspecten dragen bij tot het verhogen van de 
nationale en internationale erkenning van het fagg.

ORGANISATIE

De afdeling bestaat uit:
 •  de Cel Preklinisch & Klinisch Veterinair of de 

groep evaluatoren die de (pre-)klinische as-
pecten van diergeneesmiddelen behandelen 
en waar elke evaluator enkele specifieke the-
rapeutische domeinen opvolgt;

 •  de Cel Niet-klinisch (humaan) waarin de ver-
schillende evaluatoren een eigen expertisedo-
mein hebben zoals vaccins, geavanceerde the-
rapieën of Advanced Therapy Medicinal Products 
(ATMP’s), biosimilaire geneesmiddelen, nano-
geneesmiddelen, vroege fase of early phase 
klinische proeven en pediatrie;

 •  de Cel Kwaliteit of de groep evaluatoren die 
de kwaliteit van geneesmiddelen (menselijk 
en diergeneeskundig gebruik) behandelen met 
specialisten in chemische producten, biologi-
sche producten, geneesmiddelen op basis van 
planten en geneesmiddelen voor ATMP’s;

 •  de Cel Klinisch Humaan of de groep evaluatoren 
waar sommige medewerkers zich concentreren 
op bio-equivalentie (BE) en farmacokinetiek 
(PK), biostatistiek of de methodologie van klini-
sche proeven, terwijl de anderen één of meer 
farmacotherapeutische domeinen opvolgen.

 
Afdeling Evaluatoren
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Onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal evaluatierapporten, 
afgesloten in 2013, per type procedure voor geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik.

Aantal evaluatierapporten voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Kwaliteit Niet-klinisch Klinisch BE/PK Totaal Totaal Totaal

Eerste 
ronde

Vanaf  
tweede 
ronde

Eerste 
ronde

Vanaf  
tweede 
ronde

Eerste 
ronde

Vanaf  
tweede 
ronde

Eerste 
ronde

Vanaf  
tweede 
ronde

2011 2012 2013

VHB

NP nieuw 39 56 26 23 38 30 11 1 197 221 224

NP variatie en  
hernieuwing 187 215 107 157 211 172 4 4 919 822 1 057

MRP & DCP 104 84 42 24 390 201 88 69 808 1 013 1 002

CP 43 25 48 36 150 88 12 6 351 371 408

Wetenschappelijk advies

28 0 146 0 57 0 9 0 221 210 240

Klinische proef

244 39 297 96 36 30 0 0 770 643 742

Totaal  645 419 666 336 882 521 124 80 3 407 3 139 3 673
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Aantal evaluatierapporten voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Kwaliteit (pre-)Klinisch Totaal Totaal Totaal

Eerste  
ronde

Vanaf  
tweede 
 ronde

Eerste  
ronde

Vanaf  
tweede 
 ronde

2011 2012 2013

VHB

NP nieuw 4 5 0 1 24 22 10

NP variatie en  
hernieuwing 48 33 39 19 265 189 139

MRP & DCP 10 5 25 32 95 45 72

CP 13 9 11 6 29 23 39

Wetenschappelijk advies

0 0 0 0 1 3 0

Klinische proef

0 0 1 0 20 4 1

Totaal  75 52 76 58 434 286 261
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KERNTAKEN

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Een-
heid Wetenschappelijk-Technisch Advies & Kennis-
beheer (WTA-KM) bestaat uit het verzekeren van 
een gecentraliseerde, performante en transparante 
dienstverlening, die de behandeling van nationale 
WTA-aanvragen binnen de wettelijk vastgelegde 
termijnen moet garanderen. Bij elke WTA-aanvraag 
moeten, in nauwe samenwerking met de Afdeling 
Evaluatoren, de meest geschikte interne en/of ex-
terne experten betrokken worden om een gericht 
en kwaliteitsvol advies te kunnen verstrekken. Hier-
bij moet de absolute vertrouwelijkheid verzekerd 
worden en moeten ook mogelijke belangenconflic-
ten of conflicts of interest (COI’s) van de betrokken 
experten worden vermeden. Het fagg volgt in deze 
context een analoge methodiek voor COI-beheer als 
op EMA-niveau.

Voor WTA-aanvragen die multidisciplinaire expertise 
vereisen, werkt de Eenheid WTA-KM ook nauw sa-
men met de overige afdelingen van het fagg, met 
andere nationale overheidsinstellingen zoals WIV, Fe-
deraal agentschap voor nucleaire controle – FANC en 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
(RIZIV), en met andere nationale en internationale 
bevoegde autoriteiten voor joint WTA-aanvragen, 
zoals het College ter Beoordeling van Geneesmid-
delen of Medicines Evaluation Board CBG-MEB, het 

EMA en de Wereldgezondheidsorganisatie of World 
Health Organization (WHO).

De belangrijkste taken van de Eenheid WTA-KM:
 •  valideren, beheren, inhoudelijk coördineren en 

afsluiten van aanvragen voor nationaal WTA;
 •  behandelen van zowel algemene als specifieke 

of dossiergerelateerde vragen over de nationa-
le WTA-dienstverlening;

 •  consistent opvolgen van eerder verstrekte 
nationale en Europese adviezen via onder-
meer de Belgische vertegenwoordiging in de 
Wetenschappelijke advies werkgroepen of 
Scientific Advice Working Parties (SAWP en SA-
WP-Veterinary), het wetenschappelijke comité 
dat verantwoordelijk is voor de evaluatie van 
de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 
in Europa of Comittee for Advanced Therapies 
(CAT), het CHMP, het wetenschappelijk comité 
dat paediatric investigation plans beoordeelt 
op Europees niveau of Paediatric Committee 
(PDCO) van het EMA;

 •  in het kader van de Europese WTA-verlening 
is het fagg ook actief bij het verstrekken van 
kwalificatieadviezen (Qualification) en bij ad-
viezen over multidisciplinair onderzoek waarbij 
verschillende aspecten van een interventie in 

Eenheid Wetenschappelijk-Technisch  
Advies & Kennisbeheer
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de gezondheidszorg worden geëvalueerd of 
Health Technology Assessment (HTA);

 •  administratief beheren van de Europese advies-
aanvragen die door de Belgische SAWP-leden 
gecoördineerd worden;

 •  beheren van de WTA-SAWP databank van het 
fagg;

 •  beheren van het intern en extern expertisenet-
werk op nationaal en Europees niveau o.a. via 
het beheer van de expertendatabank en het 
project Knowledge Management;

 •  verbeteren van bestaande en uitbouwen van 
nieuwe strategische partnerships en interactie-
mechanismen met externe experten in functie 
van de verdere opbouw, consolidatie en ver-
spreiding van de extern aanwezige expertise;

 •  coördineren van en deelnemen aan verschil-
lende projecten binnen het fagg die belangrijk 
zijn voorde expertiseopbouw en de verdere 
uitbouw van de nationale WTA-dienstverlening, 
zoals de projecten UMN en het nationaal Plan 
Medische Hulpmiddelen (PMH).

BELANGRIJKSTE REALISATIES IN 2013

 •  Uitwerken van een ontwerpvoorstel voor de 
uitbreiding van de wettelijke WTA-scope voor 
medische hulpmiddelen en andere gezond-
heidsproducten;

 •  implementeren van het communicatieplan ter 
promotie van de WTA-dienstverlening op nati-
onaal niveau;

 •  uitvoeren van een benchmarkstudie met ande-
re nationale geneesmiddelautoriteiten voor de 
procedures voor nationaal WTA;

 •  optimaliseren van de WTA-procedures en van de 
operationele werking van de Eenheid WTA-KM;

 •  actualiseren van de WTA-SAWP-databank voor 
een geoptimaliseerd gebruik binnen het fagg;

 •  actualiseren van de expertendatabank voor van 
een geoptimaliseerd gebruik binnen het fagg;

 •  implementeren van een uniform beleid voor 
de vergoeding van externe experten die mee-
werken aan WTA en SAWP-adviezen;

 •  deelnemen aan de uitwerking van een behoef-
teanalyse en ontwerpregelgeving voor UMN;

 •  implementeren van een documentmanage-
mentsysteem (DMS) op fagg-niveau: ontwik-
kelen van de missie en visie, de basisstructuur, 
basisregels voor document governance rules 
en opleveren van geïdentificeerde quickwins;

 •  implementeren van een beleid voor kennis-
overdracht in functie van de interne mobiliteit.
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Aantal nationale adviezen behandeld

2011
IN

2011
OUT

2012
IN

2012
OUT

2013
IN

2013
OUT

Volgens procedure

Type II/III WTA 32 27 26 26 29 30

Type I WTA 4 3 5 5 5 8

Volgens (speerpunt)domein

Vaccins 9 7 9 9 12 12

Vroege fase of Early Phase Development 15 12 9 9 10 13

Oncologie 2 1 3 3 2 2

Volgens gebruik

Menselijk gebruik 33 27 30 30 34 36

Diergeneeskundig gebruik 3 3 1 1 0 1(*)

Totaal aantal nationale WTA’s ontvangen  36 30 31 31 34 38

Opmerking:
* Eén WTA-aanvraag ging niet over een geneesmiddel voor menselijk of diergeneeskundig gebruik.
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Aantal Europese adviezen behandeld 

2011
IN

2011
OUT

2012
IN

2012
OUT

2013
IN

2013
OUT

Volgens procedure

Wetenschappelijk advies 71 71 99 32 81 81

Kwalificatieadviezen en HTA 4 4 4 4 4 4

Volgens (speerpunt)domein

Vaccins 3 3 7 9 5 6

Vroege fase of Early Phase Development 3 3 5 15 1 2

Oncologie 28 28 23 2 13 15

Volgens gebruik

Menselijk gebruik (SAWP) 74 74 103 33 84 84

Diergeneeskundig gebruik (SAWP-V) 1 1 0 3 1 1

Totaal aantal Europese SAWP/SAWP-V-adviezen ontvangen 75 75 103 36 85 85
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De Eenheid Homeopathie & Fytotherapie onderging 
in 2013 een verdere herstructurering en een gron-
dige analyse van zijn werking met het oog op een 
verbetering van de kernprocessen en met als ultie-
me doel de performantie te verhogen.

HOMEOPATHIE

Met als uitgangspunt de aanvragen voor registratie 
en vergunning van homeopathische geneesmidde-
len binnen de vastgelegde termijnen te behande-
len, werd overleg met de sector opgestart om de 
prioriteiten te bepalen. Er werden een aantal verbe-
terprojecten bepaald waarvan sommige in de loop 
van 2014 verder geconcretiseerd zullen worden. Een 
eerst project werd al voltooid en heeft toegelaten 
41% van de achterstand in de dossierbehandeling 
te verwerken.

Er werd ook gezocht naar mogelijkheden om de dia-
loog met de klanten te optimaliseren en de bereik-
baarheid van de medewerkers te verbeteren.

De databank met de genotificeerde homeopathi-
sche geneesmiddelen werd grondig herzien en zou 
in 2014 operationeel moeten zijn.

KRUIDENGENEESMIDDELEN

In 2013 werkte de eenheid aan een efficiëntere be-

handeling van dossiers voor kruidengeneesmidde-
len, rekening houdend met het feit dat het grootste 
deel van de aanvragen via de NP ingediend wordt. 
Dit wordt uiteraard afgestemd op de algemene aan-
pak die door de andere afdelingen van het fagg voor 
NP’s zal ingevoerd worden.

Het is ook de bedoeling een actievere rol op te nemen 
in Europese registratie- en vergunningprocedures.

KERNTAKEN

De rol van de Eenheid Homeopathie & Fytothera-
pie is het verlenen en opvolgen van de registraties 
en VHB’s van homeopathische geneesmiddelen en 
kruidengeneesmiddelen. Deze eenheid is dus belast 
met het evalueren en het beheren, in de brede zin 
van het woord, van dossiers voor de aanvraag van 
de registratie en de VHB van homeopathische ge-
neesmiddelen en kruidengeneesmiddelen en met 
de behandeling van de aanvragen van wijziging van 
de bestaande registraties en VHB’s.
Er wordt samengewerkt met interne en externe 
experten om de kwaliteit, veiligheid en doeltref-
fendheid van deze categorie geneesmiddelen te 
garanderen, rekening houdend met de specifieke 
regelgeving.

De eenheid speelt ook een rol in het verstrekken 
van WTA.

Eenheid Homeopathie  
& Fytotherapie
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De Eenheid Homeopathie & Fytotherapie coördineert 
de werkzaamheden en verzekert het secretariaat 
van twee autonome commissies:
 •  De Commissie voor homeopathische genees-

middelen voor menselijk en diergeneeskundig 
gebruik (HCG);

 •  De Commissie voor kruidengeneesmiddelen 
voor menselijk gebruik (CKG).

De medewerkers van deze eenheid vertegenwoor-
digen het fagg op Europees niveau in comités en 
werkgroepen, zoals het wetenschappelijk comi-
té voor kruidengeneesmiddelen of Committee on 
Herbal Medicinal Products (HMPC), de Werkgroep 
voor homeopathische geneesmiddelen of Homeo-
pathic Medicinal Products Working Group (HMPWG) 
en het Europees bureau (Raad van Europa) voor de 
beoordeling van de kwaliteit van geneesmiddelen 
en gezondheidszorg of European Directorate for the 
Quality of Medicines & HealthCare (EDQM).

BALANS 2013 - HOMEOPATHISCHE  
GENEESMIDDELEN

 •  Er werd een nieuwe VHB voor een homeopa-
thisch geneesmiddel verleend.

 •  Er werden vijf publiciteitdossiers voor homeo-
pathische geneesmiddelen goedgekeurd.

 •  Er werd een referentiedossier voor een farma-
ceutische vorm goedgekeurd.

 •  Wat de evaluatie van dossiers betreft, noteren 
we de volgende evolutie:

De meeste evaluaties behandelen dossiers die zijn 
ingediend vóór 2013. Dit maakt het aandeel nieuwe 
evaluaties beperkt bleef ten voordele van een hoger 
aantal antwoorden op vragen en een hoger aantal 
evaluaties van module 4. De prioritisering in deze 
evaluaties sluit aan bij de resultaten van de analyse 
gedaan in het kader van het verbeterproject om te 
komen tot een gefaseerde prioritisering.
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BALANS 2013 – KRUIDENGENEESMIDDELEN

In 2012 werden er uitzonderlijk 144 dossiers voor 
kruidengeneesmiddelen afgesloten dankzij het im-
plementeren van een nieuw opvolgingssysteem en 
een versterking op personeelsgebied. Dit liet toe 
een groot aantal dossiers af te sluiten die al geruime 
tijd wachtten op afsluiting.

De nieuwe aanpak in het dossierbeheer heeft ook 
in 2013 zijn nut bewezen: er werden 104 dossiers 
afgesloten daar waar in het verleden het aantal on-
geveer 60 dossiers per jaar bedroeg.
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KERNTAKEN

De belangrijkste taken van de eenheid zijn:
 •  bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit 

van magistrale en officinale bereidingen;
 • behandelen van vergunningsaanvragen;

 •  behandelen van dossiers binnen de werkzaam-
heden van de Europese Farmacopeecommissie.

Behaalde resultaten

Stand van zaken op 31 december 2011 2012 2013

Totaal aantal te behandelen  
vergunningsaanvragen 1 285 100,00% 760 100,00% 568 100,00%

Totaal aantal vergunningen toegekend 663 51,60% 417 54,87% 92 16,20%

Totaal aantal aanvragen ingetrokken 622 48,40% 813 52,38% 14 2,46%

Resterend aantal vergunningsaanvragen 
in behandeling op 31 december 622 48,40% 343 45,13% 462 81,34%

waarvan: in behandeling bij de firma’s 303 48,71% 269 78,43% 363 78,57%

in behandeling  
bij het secretariaat 115 18,49% 68 19,83% 97 21,00%

in behandeling  
bij de experten 2 0,32% 0 0,00% 0 0,00%

klaar voor goedkeuring 204 32,80% 3 1,46% 2 0,43%

ENKELE CIJFERS VOOR 2013

 
Eenheid Pharmacopeia/API
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KERNTAKEN

De Afdeling Marketing Authorisation (Variaties & 
Hernieuwingen) heeft als hoofdtaak de aanvragen 
tot wijzigingen en hernieuwingen van de VHB’s van 
geneesmiddelen te behandelen. Hierbij doorlopen 
de dossiers verschillende fasen: van het opladen 
van de dossiers in onze databank over het evalueren 
van de gevraagde wijzigingen tot het administratief 
afsluiten van de dossiers.

De afdeling werd onderverdeeld in verschillende 
cellen met als belangrijkste taken:
 •  Cel Variations without/with Minor Impact on 

MA/EC Decisions, EU Recommends (Marketing 
Authorisations – VHB’s, Europese Commissie, 
Europese Unie)

   Deze cel behandelt alle variaties IA/IB die geen 
of nauwelijks impact hebben op de VHB, de SKP 
en de bijsluiter. De dossiers worden opgeladen 
in de databank, geëvalueerd door onze mede-
werkers en vervolgens afgesloten.

   Gezien het dringend karakter van deze wijzi-
gingen aan de SKP en bijsluiter betreffende het 
veilig gebruik van de betrokken geneesmidde-
len worden deze dossiers door een aparte cel 
behandeld die moet garanderen dat de betrok-
ken informatie zo snel mogelijk opgenomen 
wordt in de SKP en bijsluiter.

 •  Cel Change MAH/Batch Releaser (Marketing 
Authorisation Holder – VHB-houder)

   Binnen deze cel worden de overdrachten van 
VHB-houders en de wijzigingen van batch re-
leasers, verantwoordelijk voor het vrijgeven 
van de loten van geneesmiddelen, behandeld.

 •  Cel Cluster
   Deze cel behandelt alle andere variaties die 

wel een significante impact hebben op de VHB, 
SKP, de bijsluiter en de verpakking of mock-up  
(= een plat ontwerp, in kleur met het uiteinde-
lijke lettertype en de uiteindelijke lettergrootte, 
dat een duidelijk beeld geeft van de driedimen-
sionale presentatie van de verpakking). Naast 
het opladen van de dossiers in de databank 
en de evaluatie en het beheer ervan tijdens 
de evaluatiefase worden deze dossiers admi-
nistratief afgesloten door een aangepaste VHB, 
samen met de goedgekeurde SKP en bijsluiter, 
op te sturen naar de VHB-houder.

De Afdeling Marketing Authorisation (Variaties & 
Hernieuwingen) is ook verantwoordelijk voor het 
behandelen van de aanvragen tot parallel import en 
de aanvragen tot schrappingen van VHB.

Ook het Call Center voor VHB is verankerd binnen 
deze afdeling.

Afdeling Marketing Authorisation  
(Variaties & Hernieuwingen)
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Stand van zaken 2011 2012 2013

Cel IN OUT IN OUT IN OUT

Cel Variations without/with Minor Impact on MA 4 055 4 110 4 599 4 302 4 698 5 347

Cel Change MAH/Batch Releaser 400 633 385 621 297 384

Cel EC Decisions, EU Recommends 174 123 259 169 334 169

Cel Cluster 3 970 4 571 3 314 3 385 2 409 2 932

Opmerkingen:
 •  Er zijn ook nog eens 430 dossiers afgesloten naar aanleiding van de schrappingen van VHB, 
  65 dossiers werden door de VHB-houder teruggetrokken en 32 dossiers geweigerd.
 •  Cijfers opgenomen bij IN maar die niet in de cijfers OUT van deze afdeling zullen worden opgenomen:
  - 41 dossiers die dubbel werden opgeladen,
  - 52 dossiers die worden behandeld binnen de Eenheid Homeopathie & Fytotherapie,
  - 71 dossiers die mee worden afgesloten met de aanvraag voor de nieuwe vergunning 
   door de Afdeling Marketing Authorisation (humaan).

ENKELE CIJFERS VOOR 2013
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KERNTAKEN

De Afdeling Vigilantie (farmaco, materio, hemo, bio) 
waakt over de gebruiksveiligheid van geneesmid-
delen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik 
(geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie), van 
medische hulpmiddelen (materiovigilantie), van bloed 
en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong 
(hemovigilantie) en van menselijk lichaamsmateriaal 
(MLM, biovigilantie). Deze verantwoordelijkheid om-
vat informatie verzamelen, die informatie evalueren 
en indien nodig corrigerende maatregelen treffen.

De belangrijkste taken van de afdeling zijn:
 • verzamelen en evalueren van:
  -  individuele meldingen van bijwerkingen af-

komstig van VHB-houders en gezondheidszorg-
beoefenaars (geneesmiddelen voor menselijk 
en diergeneeskundig gebruik);

  -  periodiek geactualiseerde veiligheidsverslagen 
of Periodic Safety Update Reports (PSUR’s) (ge-
neesmiddelen voor menselijk en diergenees-
kundig gebruik);

  -  risicomanagementplannen (RMP’s) (genees-
middelen voor menselijk en diergeneeskundig 
gebruik);

  -  jaarlijkse veiligheidsverslagen of Annual Safety 
Reports (ASR’s) over klinische proeven uitge-
voerd met in België vergunde geneesmiddelen 
(geneesmiddelen voor menselijk gebruik);

  -  incidenten na het gebruik van medische hulp-
middelen;

  -  informatie over ernstige ongewenste bijwer-
kingen en voorvallen met bloed en bloedbe-
standdelen;

  -  informatie over ernstige ongewenste bijwer-
kingen en voorvallen met MLM;

 •  deelnemen aan de evaluatie van aanvragen voor 
vijfjaarlijkse hernieuwingen (RQ’s) (geneesmid-
delen voor menselijk en diergeneeskundig ge-
bruik);

 •  deelnemen aan activiteiten op het gebied van vi-
gilantie in de Europese context (geneesmiddelen 
voor menselijk en diergeneeskundig gebruik);

 •  verspreiden van informatie op het gebied van 
vigilantie ter attentie van de gezondheidszorg-
beoefenaars en het publiek;

 •  uitvoeren van de maatregelen voorgesteld na de 
evaluatie van de farmacovigilantiegegevens (ge-
neesmiddelen voor menselijk en diergeneeskun-
dig gebruik). Dit gebeurt in samenwerking met 
de Afdeling Marketing Authorisation (Variaties 
& Hernieuwingen) van het Directoraat-generaal 
(DG) POST vergunning en met het DG PRE ver-
gunning;

 •  uitvoeren van de maatregelen voorgesteld na de 
evaluatie van de gegevens op het gebied van 
materiovigilantie, hemovigilantie en biovigilantie.

Afdeling Vigilantie  
(farmaco, materio, hemo, bio)
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Activiteit (aantal ingediende dossiers) 2011 2012 2013 Evolutie 2012-2013

Farmacovigilantie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik

PSUR 1 700 1 705 1 154 -32,3%*

Individuele meldingen van bijwerkingen 4 601 5 279 5 259 - 0,4%

Farmacovigilantie van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

PSUR 744 670 840 + 25,4%

Individuele meldingen van bijwerkingen 314 442 272 -38,5%**

Materiovigilantie

Aantal meldingen 1 641 1 714 2 001 +16,7%

Hemovigilantie

Aantal incidenten/ernstige ongewenste bijwerkingen 943 917 989 + 7,9%

Biovigilantie

Aantal incidenten/ernstige ongewenste bijwerkingen 33 9 47 + 422%

Achterstand EudraVigilance*** (januari 2005-april 2008): evolutie van het % nog te behandelen rapporten

Elektronische fiches 0% 0% 0% /

Papieren gele fiches 34% 34% 34% /

Opmerkingen:
* Als gevolg van de gewijzigde Europese regelgeving is het aantal PSUR’s gedaald maar is de omvang van een gemiddelde PSUR toegenomen;
** deze daling is een gevolg van de gewijzigde berekeningswijze. Vroeger werden meldingen soms dubbel geteld wanneer meer dan één geneesmiddel betrokken was;
*** centrale databank van het EMA met rapporten over bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik vergund binnen de EU, 
 afkomstig van Europese nationale geneesmiddelenautoriteiten en van farmaceutische bedrijven.

ENKELE CIJFERS VOOR 2013
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Cel Medische Hulpmiddelen 

KERNTAKEN

In 2013 zette de Cel Medische Hulpmiddelen haar 
inhaalbeweging verder op het niveau van de achter-
stand in de verwerking van de notificaties voor het 
in de handel brengen van medische hulpmiddelen 
van klasse I.

De cel was actief betrokken bij de implementatie 
van het Belgische PMH, waarvan de belangrijkste 
maatregelen in 2014 in werking zullen treden.

De cel volgde de Europese werkzaamheden op in 
verband met de ontwikkeling van de Europese re-
gelgeving over de aanwijzing van de aangemelde 
instanties en de Europese aanbeveling over de au-
dits die door de aangemelde instanties worden uit-
gevoerd, net als het overleg over de toekomstige 
Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen.

De cel bleef ook bijdragen aan de ontwikkeling van 
het Manual on Borderline and Classification in the 
Community Regulatory Framework for Medical De-
vices, dat regelmatig wordt bijgewerkt.

De Cel Medische Hulpmiddelen behandelt de aan-
vragen van de notificaties voor distributie, de aan-
vragen voor exportcertificaten, de notificaties van 

klinische proeven met medische hulpmiddelen zon-
der CE-markering, de notificaties voor de activiteit 
van fabrikant van medische hulpmiddelen op maat, 
de notificaties voor het op de markt brengen van 
medische hulpmiddelen van klasse I, de aanvragen 
voor een erkenning in het kader van het zorgtraject 
diabetes, en de vragen voor uitzonderlijk gebruik. 
Dagelijks worden talrijke vragen beantwoord en de 
cel volgt ook de verwerking van de heffingen op.

 
Afdeling Gezondheidsproducten

Afdeling  
Gezondheids- 

producten

Cel Medische  
Hulpmiddelen
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Activiteit 2011 2012 2013

IN OUT IN OUT IN OUT

Aangiften van heffing 829 829 897 897 2 160 2 160

Notificaties voor distributie 245 240 315 325 331 290

Exportcertificaten 690 791 1 336 1 359 1 431 1 397

Klinische proeven 36 22 26 21 46 39

Notificaties voor de activiteit van fabrikant van medische 
hulpmiddelen op maat 45 45 35 35 13 13

Notificatie voor het op de markt brengen van medische  
hulpmiddelen van klasse I 200 582 189 364 203 156

Erkenning in het kader van het zorgtraject diabetes 1 1 0 0 1 1
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KERNTAKEN

De belangrijkste taken van de Afdeling Goed Gebruik 
zijn:
 •  zorgen voor de toepassing van de Sunset Clause 

en dus de schrapping van de betrokken VHB’s. 
Wanneer een vergund of geregistreerd genees-
middel gedurende drie opeenvolgende jaren niet 
of niet meer daadwerkelijk in de handel is, vervalt 
de voor dit geneesmiddel de VHB of registratie op 
basis van de wet van 25 maart 1964 op de ge-
neesmiddelen (artikel 6, § 1ter);

 •  informeren over geneesmiddelen en gezond-
heidsproducten;

 •  op het gebied van reclame voor geneesmiddelen: 
uitwerken van normen en, in het bijzonder wat re-
clame voor het grote publiek betreft, alle reclame 
voor geneesmiddelen en informatiecampagnes 
op radio of televisie waarin naar geneesmiddelen 
wordt verwezen, vooraf controleren;

 •  beoordelen en goedkeuren van bijkomende ri-
sicobeperkende activiteiten of Additional Risk 
Minimisation Activities (RMA) die voor sommige 
geneesmiddelen als voorwaarden gelden voor de 
toekenning van een VHB.

Afdeling Goed Gebruik

Afdeling Goed 
Gebruik

Management  
ondersteuning

Cel Informatie & 
Documentatie

Administratieve 
ondersteuning

Cel Genees- 
middelendatabank

Cel Publiciteit

Cel RMP – Risk  
Management Plan

2011 2012 2013

Schrappingen VHB in overeenstemming met de Sunset Clause

919
(april 2010-2011)

217 188

Notificaties en visa voor reclame voor het grote publiek

Totaal aantal vergunningen toegekend 548 580 562

Totaal aantal aanvragen ingetrokken 68 65 94

Aantal visumaanvragen voor informatiecampagnes  
op radio/tv 3 1 0

Ingevoerde RMA-dossiers

38 42 51

ENKELE CIJFERS VOOR 2013
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KERNTAKEN

De taken van de Afdeling Industrie zijn zeer uiteen-
lopend en strekken zich uit over verschillende do-
meinen.

De diverse inspecties zijn gebaseerd op de betrok-
ken richtlijnen of regelgevingen in de domeinen van:

 •  Good Clinical Practices (GCP) of de kwaliteits- 
normen die van toepassing zijn bij de organisa-
tie van klinische proeven, de verzameling van 
data afkomstig uit deze proeven en de bescher-
ming van de deelnemende patiënt;

 •  Good Manufacturing Practices (GMP)/Good 
Distribution Practices (GDP) of het domein van 
de fabricage en distributie in het groot van ge-
neesmiddelen, en van de werkzame stoffen of 
actieve bestanddelen in geneesmiddelen of 
Active Pharmaceutical Ingredients (API’s) en 
grondstoffen voor bereidingen in apotheken;

 •  Geneesmiddelenbewaking. Farmacovigilanti-
einspecties hebben betrekking op de verzamel-
de en behandelde farmacovigilantiegegevens 
(melding van vermoedelijke bijwerkingen en 
andere veiligheidsproblemen) door VHB-hou-
ders;

 •  Medische hulpmiddelen. De Afdeling Industrie 
ziet toe op de verdeling van medische hulp-
middelen conform de regelgeving en via een 

kwalitatief circuit. Voor het behandelen van 
klachten in verband met de vervaardiging van 
medische hulpmiddelen kreeg het fagg nieuwe 
bevoegdheden toegewezen. Naar aanleiding 
van de frauduleuze zaak rond de PIP-borstim-
plantaten werd een actieplan op poten gezet, 
het PMH (zie deel I van het jaarverslag 2013);

 • Bloedbanken en de banken voor MLM;
 •  Controle op reclame en andere promotionele 

activiteiten voor geneesmiddelen en gezond-
heidsproducten.

ENKELE CIJFERS VOOR 2013

Zie verder in de overzichtstabel van DG INSPECTIE.
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Inspectie van voor het publiek  
opengestelde officina’s,  
ziekenhuisapotheken en veterinaire  
depots 

KERNTAKEN

In 2013 voerde een team van zestien inspecteurapo-
thekers/dierenartsen inspecties uit in voor het pu-
bliek opengestelde officina’s, ziekenhuisapotheken 
en veterinaire depots.

Naast de regelmatige routinecontroles vonden ook 
specifiekere thema-acties plaats. Om de communi-
catie rond en de doeltreffendheid van de inspecties 
te verbeteren, wordt bij dit soort acties steeds eerst 
nauwkeurig gecommuniceerd over de komende 
controles en de eventuele sancties die daaruit kun-
nen voortvloeien.

Een ander niet te verwaarlozen luik van de werking 
van het inspectieteam is de regelmatige samenwer-
king met verschillende gerechtelijke parketten voor 
diverse dossiers met betrekking tot geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten.

Naast de acties op het terrein namen de inspec-
teurs van de Afdeling Aflevering deel aan talrijke 
overlegvergaderingen met de betrokken sector en 
werkten ze mee aan transversale projecten met het 

oog op de herziening, verbetering of uitwerking van 
regelgeving. Zo werkten vooral de inspecteurs van 
ziekenhuisapotheken actief mee aan de overleg-
groep die werd opgericht om de regelgeving met 
betrekking tot de instructies voor ziekenhuisapothe-
kers volledig te herschrijven. Inspecteurs van voor 
het publiek opengestelde officina’s verzekerden de 
basis voor de overleggroep met betrekking tot de 
regelgeving inzake de permanente vorming van of-
ficina-apothekers.

ENKELE CIJFERS VOOR 2013

Zie verder in de overzichtstabel van DG INSPECTIE.
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KERNTAKEN

De Afdeling Vergunningen werd in 2012 opgericht 
met als doel de behandeling van diverse vergun-
ningen in één afdeling binnen het DG INSPECTIE te 
consolideren. De inspecteurs op het terrein geven 
input voor de behandeling van aanvragen tot ver-
gunningen. De conclusies van de inspecties en de 
afgeleverde vergunningen zijn essentiële elemen-
ten voor het controlebeleid dat de planning van de 
inspecties bepaalt.

De kerntaken van de Afdeling Vergunningen zijn het 
ontvangen van vergunningsaanvragen, de validatie 
van deze aanvragen en de uiteindelijke aflevering 
van de vergunningen. Het gaat onder andere om:
 •  fabricagevergunningen (GMP);
 •  vergunningen voor fabricage, import en distri-

butie van API’s;
 •  notificatie van bemiddelaars in geneesmidde-

len of brokers;
 • groothandelsvergunningen;
 •  exportdeclaraties;
 •  productspecifieke certificaten of Certificates of 

Pharmaceutical Products (PP’s); 
 •  erkenningen in het kader van bloed, cellen en 

weefsels;
 •  vergunningen in het kader van de vestigings-

wet voor apotheken;
 • registraties van apotheken;

 •  vergunningen voor substanties die vallen on-
der het KB van 12 april 1974;

 •  drugsprecursoren die moeten beantwoorden 
aan Verenigde Naties (VN) Conventie van 
1988;

 •  verdovende middelen en psychotrope stoffen 
die moeten beantwoorden aan de VN Conven-
ties van 1961 en 1971.

VHB worden niet door deze afdeling behandeld 
maar wel binnen DG PRE vergunning en DG POST 
vergunning.

Voor 2013 noteren we een aantal belangrijke re-
alisaties in het kader van de richtlijn namaakge-
neesmiddelen 2011/62/EU. De richtlijn voorziet in 
het registreren van de bemiddelaars in geneesmid-
delen en van de distributeurs, importeurs en fa-
brikanten van farmaceutische grondstoffen. De no-
dige formulieren en procedures voor deze nieuwe 
activiteit werden opgesteld. De afdeling nam ook 
actief deel aan het overleg binnen de specifieke 
werkgroep namaakgeneesmiddelen, de Taskfor-
ce on Falsified Medicines van het netwerk van de 
Europese geneesmiddelenautoriteiten of Heads of 
Medicines Agencies (HMA).

Voor het kadaster van apotheken werden de nodige 
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voorbereidingen getroffen om in het kader van het 
PMH ook de registraties van ziekenhuisapotheken 
mogelijk te maken.

Er werd ook een proefproject voor administratieve 
vereenvoudiging gelanceerd voor de zogenaamde 
speciaal gereglementeerde substanties, waarbij de 
vergunningsaanvragen voor de import en export 
van verdovende middelen en psychotrope stoffen 
online ingediend kunnen worden.

ENKELE CIJFERS VOOR 2013

Zie verder in de overzichtstabel van DG INSPECTIE.
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Afdeling Speciale  
Onderzoekseenheid

KERNTAKEN

In 2013 was de Afdeling Speciale Onderzoekseen-
heid (SOE) opnieuw zeer actief op het terrein van de 
farmaceutische criminaliteit, zowel in de strijd tegen 
de illegale handel in geneesmiddelen als tegen de 
handel in namaakgeneesmiddelen en andere illega-
le geneesmiddelen. Het gaat hierbij om ambtshalve 
onderzoeken, assistentie aan parketten en de con-
trole van postpakketten uit derde landen.

De aanpak van de illegale handel via internet blijft 
extra moeilijk door het grensoverschrijdend karakter. 
Een cruciaal gegeven in het aanpakken van de ille-
gale handel en de andere criminele praktijken is en 
blijft de opbouw van expertise en de samenwerking 
tussen de verschillende betrokken instanties op nati-
onaal, Europees en internationaal niveau.
Door de productkennis, de opgebouwde expertise 
en de ervaring opgedaan bij de vele interventies op 
het terrein is de SOE een onmisbare schakel in de 
samenwerking met politie, douane, justitie, Federaal 
Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 
(FAVV), de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie 
en andere afdelingen binnen het fagg en met de ana-
loge instanties op Europees en internationaal niveau.
Voor nieuwere domeinen van regelgeving zoals me-
dische hulpmiddelen en bloed, cellen en weefsels, 
wordt de productkennis en expertise geleidelijk aan 
opgebouwd.

De SOE speelt een leidende rol in het toepassen van 
de complexe SALDUZ-regelgeving in geval van in-
breuken met geneesmiddelen en gezondheidspro-
ducten. Deze regelgeving beïnvloedt de operatione-
le aanpak en vraagt een extra voorzichtige aanpak 
bij inbreuken waarvoor ten minste één jaar gevan-
genisstraf is voorzien.

Voor strategisch, tactisch en operationeel overleg, 
en voor het uitwisselen van best practices neemt 
de SOE op nationaal vlak deel aan de vergaderingen 
van de Multidisciplinaire Hormonencel en aan diver-
se platformen ter bestrijding van fraude.
Internationaal blijft de SOE actief deelnemen aan:
 •  Pangea-acties gecoördineerd door Interpol. De ac-

tie Pangea VI in 2013 vond de eerste keer plaats 
van 18 juni tot 28 juni terwijl vroegere edities in 
het najaar plaatsvonden. Wereldwijd namen 99 
landen deel, werden 13 700 websites gesloten 
en werden 9,8 miljoen eenheden namaakge-
neesmiddelen en andere illegale geneesmid-
delen (aangeboden via illegale internethandel) 
in beslag genomen. Dit komt overeen met een 
totale waarde van 41 miljoen dollar;

 •  vergaderingen van de Werkgroep voor overleg 
aangaande de strijd tegen de farmaceutische 
criminaliteit of Working Group Enforcement Of-
ficers (WGEO) van de HMA;

 • vergaderingen van de Raad van Europa;
 •  specifieke vergaderingen op het gebied van na-

maakgeneesmiddelen.

ENKELE CIJFERS VOOR 2013

Er zijn 1 989 postzendingen en 252 dossiers in tran-
sit gecontroleerd. Vertrekkend van deze zendingen 
en van de andere informatie die leidde tot onder-
zoeken werden er uiteindelijk 413 dossiers be-
handeld. Van deze 413 zijn 285 dossiers volledig 
door de SOE zelf behandeld en 128 in assistentie 
aan parketten. 132 van de 285 hadden te maken 
met substanties geregeld bij het koninklijk besluit 
(KB) van 12 april 1974 betreffende sommige ver-
richtingen in verband met stoffen met hormonale, 
antihormonale, anabole, beta-adrenergische, an-
ti-infectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire 
werking (voornamelijk doping) en 153 met andere 
geneesmiddelen. Globaal zien wij een relatief ster-
ke stijging in het aantal dossiers; dit is grotendeels 
te verklaren door de steeds verder doorgedreven en 
regelmatige controle van postzendingen.

Zie de overzichtstabel van DG INSPECTIE.
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Activiteit (aantal ingediende dossiers) 2011 2012 2013

Aantal inspecties

voor het publiek opengestelde officina’s 667 414 319

ziekenhuisapotheken 83 60 51

veterinaire depots 538 524 476

farmaceutische bedrijven – GMP 87 264* 205

farmaceutische bedrijven – GDP 130 - -

Aantal processen-verbaal (PV)

inspecteurs van voor het publiek opengestelde officina’s 189 144 131

inspecteurs van ziekenhuisapotheken 2 10 1

inspecteurs van de farmaceutische industrie 10 43 34

Verdovende en psychotrope middelen, aantal

inspecties van de voorraad en de boekhouding bij fabrikanten, groothandelaar-verdelers, invoerders en uitvoerders (FR) 197 242 277

licentiecontroles – invoer (FR) 309 340 399

licentiecontroles – uitvoer (FR) 33 64 150

inspecties van de voorraad en de boekhouding bij fabrikanten, 237 219 231

groothandelaarverdelers, invoerders en uitvoerders (NL) 620 997 1 073

licentiecontroles – invoer (NL) 86 82 76

Verdovende en psychotrope middelen, invoer-/uitvoervergunningen

aantal 7 088 7 157 7 499

gemiddelde termijn voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning 8 dagen 4 dagen 4 dagen

CIJFERS VOOR HET DG INSPECTIE

Jaarverslag 201378

Opmerking:
* Totaal aantal GMDP-inspecties, er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen GMP- en GDP-inspecties.



Verdovende en psychotrope middelen, aantal verdovingsbons (per 100 bons)

aantal 6 052 5 607 5 672

gemiddelde termijn voor de verzending van de verdovingsbons 5 dagen 4 dagen 3 dagen

Precursoren, aantal

activiteitenvergunningen aan marktdeelnemers 94 65 92

invoer/uitvoervergunningen – uitvoer 408 435 454

invoer/uitvoervergunningen – invoer 29 25 29

invoer/uitvoervergunningen – Pre Export Notifications (PEN’s) 376 330 380

invoer/uitvoervergunningen – intracommunautair handelsverkeer 3 227 2 016 2 489

invoer/uitvoervergunningen – verdachte orders en transacties 64 64 59

Hormonen en antibiotica, aantal

nieuwe vergunningen (NL) 56 62 45

hernieuwingen (NL) 139 139 66

uitbreiding van certificaten (NL) 215 167 151

nieuwe vergunningen (FR) 61 36 33

hernieuwingen (FR) 72 86 69

uitbreiding van certificaten (FR) 91 71 96

Uitvoer, aantal

EUDRA-certificaten 68 89 94

EUDRA-bijbestellingen - 608 694

GMP-certificaten 888 624 767

Productspecifieke certificaten of Certificates of Pharmaceutical Products (PP) 3 382 3 228 3 044

Exportcertificaat voor een medisch hulpmiddel of Certificate for Medical Device (CMD) 848 Zie DG Post vergunning

andere certificaten (zoals kopie conform, analyserapporten) 539 435 856

exportdeclaraties 159 172 227

declaraties voor een loonfabricageactiviteit 135 131 145
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RAS kwaliteit, waarvan

afkomstig uit België 111 129 142

afkomstig uit Europa 141 137 182

van klasse 1 55 62 84

van klasse 2 117 136 150

van klasse 3 50 44 42

zonder klasse 0 1 1

fraude/namaak 30 23 47

voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 219 241 291

voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 20 17 23

voor grondstoffen 5 2 2

voor geneesmiddelen voor onderzoek of Investigational Medicinal Products (IMP) 8 3 7

Totaal 252 266 324

Vergunningen “14.12.2006” en “30.06.2004”, aantal

nieuwe aanvragen 23 24 29

aanvragen tot wijziging van vergunning 171 174 172

Aantal aanvragen tot afwijking bij de Commissie van Advies

dringende aanvragen 29 19 33

aanvragen behandeld volgens de normale procedure 89 73 94

Vestigingscommissie voor apotheken, Franstalige kamer, aantal

aanvragen 48 85 93

beslissingen 36 87 78

Kadaster van apotheken, Franstalige kamer, aantal

aanvragen tot wijziging 441 396 591

lopende dossiers (gemiddeld per maand) 120 152 200

afgeleverde attesten/vergunningen 403 448 452

Jaarverslag 201380



Vestigingscommissie voor apotheken, Nederlandstalige kamer, aantal

nieuwe aanvragen 77 90 104

ministeriële beslissingen 78 88 111

Kadaster van apotheken, Nederlandstalige kamer, aantal

aanvragen tot wijziging 649 611 864

lopende dossiers (gemiddeld per maand) 176 59 171

afgeleverde attesten/vergunningen 567 517 740

SOE

aantal dossiers: inbreuken op het KB van 12 april 1974 54 67 132

aantal dossiers: andere inbreuken op de regelgeving inzake geneesmiddelen (behalve KB van 12 april 1974) 142 60 153

waarschuwingen 35 41 21

bijstand aan parketten en aantal geopende dossiers 53 47 128

aantal gecontroleerde postpakketten 1 078 1 072 1 989

aantal dossiers transit (Bierset) 222 118 252

Erkenning van apothekers klinische biologen

Franstalige kamer, aantal - - -

nieuwe stageplannen 8 7 8

afgeleverde goedkeuringen 5 8 8

Nederlandstalige kamer, aantal - - -

nieuwe stageplannen 10 10 6

afgeleverde goedkeuringen 14 10 7
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KERNTAKEN

De specifieke doelstellingen 2013 van de Afdeling 
P&O (personeel en organisatie) werden bepaald 
door de resultaten van het tevredenheidonderzoek 
dat in 2012 bij de fagg-medewerkers werd gehou-
den. Verschillende grote acties die beantwoorden 
aan de behoeften van de medewerkers, werden 
opgezet of bevestigd in de loop van het jaar. Hierbij 
werd in het bijzonder gefocust op de communicatie 
tussen de Afdeling P&O en de medewerkers.

Ook het wervingsbeleid, dat nog steeds belangrijk 
is binnen het fagg, bleef een prioriteit. Er werden 
verschillende selecties georganiseerd om te voldoen 
aan de behoeften van de verschillende directora-
ten-generaal.

Tot slot waren er nog drie essentiële punten om 2013 
mee af te ronden: de veranderingen in de regelge-
ving voor de evaluatie van het federale personeel, 
de nieuwe loopbaan en de invoering van Crescendo, 
een applicatie om de evaluatiecyclus elektronisch te 
beheren.

 • De behoeften van de medewerkers
  -  Opvolging van de opleidingen
    De opleiding van de medewerkers blijft een 

belangrijke kwestie voor de federale over-
heid. De Afdeling P&O is zich hiervan bewust 

en ontwikkelde daarom een databank met 
alle opleidingen om een overzicht te hebben 
van alle ontwikkelingsactiviteiten gepland en 
gevolgd door de medewerkers. De databank 
laat ook toe de uitgaven op jaarbasis op te 
volgen.

   Interne opleidingen
    Om aan de vraag van de medewerkers en de 

behoeften van de verschillende diensten te 
voldoen, stelde de Afdeling P&O verschillende 
opleidingen voor:

    .  wetenschappelijk Engels, voor medewer-
kers die Engelstalige dossiers opvolgen. 
Deze opleiding wordt opnieuw georgani-
seerd gezien de zeer positieve feedback na 
de eerste lessenreeks in 2011;

    .  opleidingen in het kader van selectieproe-
ven georganiseerd door Selor, voor mede-
werkers die zich hiervoor willen inschrijven.

    Op initiatief van de Afdeling P&O werd ook 
een behoefteanalyse uitgevoerd van de vor-
ming van de functionele chefs. Daaruit is 
naar voor gekomen dat bepaalde generieke 
competenties moesten worden ontwikkeld 
voor deze functionele chefs. De Afdeling P&O 
maakte in samenwerking met de betrokken 
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interne partners een lijst op van de aanbie-
ders die deze specifieke opleidingen kunnen 
verzorgen. Dit project wordt geformaliseerd 
en ingevoerd in 2014.

  -    Interne markt en overgangsprocedures
    Ook dit jaar werden verschillende vacatures in 

eerste instantie via de interne markt aange-
boden. Hierdoor konden zeven medewerkers 
een nieuwe functie opnemen binnen de ver-
schillende entiteiten van het fagg.

      De overgangsprocedure naar niveau B werd 
afgerond waardoor zeventien medewerkers 
in 2014 in een hoger niveau zullen worden 
benoemd.

  -  MidiMidma met het middle management en 
bilaterale vergaderingen

    De bijeenkomsten van het MidiMidma-net-
werk en de bilaterale vergaderingen worden 
intensiever. De maandelijkse ontmoetingen 
bieden de kans op gezamenlijke brainstorming 
om bijvoorbeeld de communicatie tussen de 
verschillende diensten en de Afdeling P&O te 
verbeteren. Op elke vergadering worden me-
ningen uitgewisseld en wordt er een stand van 
zaken opgemaakt van de lopende dossiers en 
de ontwikkelingen binnen het fagg, de huidi-
ge selecties, de P&O-projecten, opleidingen en 
wijzigingen aan de regelgeving.

 •  Communicatie met de medewerkers
   Communicatie en informatie zijn twee belang-

rijke thema’s voor de Afdeling P&O. In 2013 zijn 
45 berichten gepubliceerd via de interne elek-
tronische nieuwsbrief Vita Express, om het per-
soneel te informeren over belangrijke berich-
ten, herinneringen en eventuele wijzigingen in 
de regelgeving en procedures.

   De tweede helft van het jaar werd groten-
deels gewijd aan het herstructureren en ac-
tualiseren van de informatie van de Afdeling 
P&O op het intranet. Elk thema werd herwerkt 
om meer duidelijkheid en transparantie te 
bieden, en te beantwoorden aan de vragen 
van de medewerkers. Eind 2013 was 85% van 
de informatie van de Afdeling P&O op intranet 
bijgewerkt.

 •  Aanwerving van nieuwe medewerkers
   Het fagg is nog steeds een agentschap in volle 

expansie. Door de uitbreiding van de bevoegd-
heden en voor de optimale dienstverlening 
moeten meer mensen worden aangeworven. 
In 2013 startte de Afdeling P&O niet minder 
dan drieëntwintig statutaire selecties op. Voor 
een kwalitatieve rekrutering zorgde de Afdeling 
P&O voor nieuwe juryleden, die een specifieke 
opleiding kregen in de rekruteringstechnieken 
van de federale overheid.

 •   Wijzigingen in de loopbaan van de werknemer
   In het laatste kwartaal van 2013 werden een 

aantal nieuwigheden in de regelgeving over de 
federale loopbanen ingevoerd. De nieuwe be-
sluiten met betrekking tot de evaluatiecycli en 
de nieuwe loopbaan werden gepubliceerd en 
Crescendo werd systematisch gebruikt voor het 
administratieve beheer van de evaluatiecycli. 

   Om alle medewerkers hierover optimaal te in-
formeren en een informatieuitwisseling met de 
Afdeling P&O mogelijk te maken, werden infor-
matiesessies georganiseerd over de nieuwighe-
den en de praktische uitvoering ervan. Interne 
nieuwsbrieven en een gedetailleerde intranet-
pagina gewijd aan het onderwerp vullen deze 
sessies aan. Voor Crescendo werden ook diverse 
documenten zoals vereenvoudigde handleidin-
gen, tips & tricks en presentaties ter beschik-
king gesteld van zowel de evaluatoren als de 
geëvalueerden, en werd een specifiek helpdesk 
opgericht. Het doel is dat iedereen het proces 
begrijpt en dat het systeem vanaf januari 2014 
reglementair kan worden toegepast.

ENKELE CIJFERS VOOR 2013

Zie rubriek Personeelsgegevens.
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KERNTAKEN

De kerntaken van de Afdeling B&Bc (budget en be-
heerscontrole) zijn:

 • opmaken en opvolgen van de jaarbegroting;
 •  registreren van de inkomsten en uitgaven,  

en opmaken van de jaarrekeningen;
 • uitbetalen van facturen;
 • logistiek of dienstverlening.

Dankzij het versterken van de Afdeling B&Bc kon een 
oplossing worden gevonden voor verschillende be-
langrijke knelpunten, waaronder het verzekeren van 
de continuïteit van de dienstverlening in geval van 
afwezigheid van een of meer medewerkers. Binnen 
de afdeling werd een eerste back-uplijn aangeduid. 
Voor bepaalde activiteiten met dringend karakter 
werd ook nog een tweede lijn bepaald. Voortaan kan 
een dagelijkse opvolging van de prioritaire taken van 
de afdeling worden verzekerd.

In 2013 hebben verschillende werkvergaderingen 
bijgedragen tot de ontwikkeling van de transver-
saliteit van de boekhoudkundige activiteiten. Deze 
transversaliteit is merkbaar in de ontwikkeling van 
de interacties tussen het front en back office. De eer-
ste vergaderingen hebben geleid tot de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke financiële tabellen. Aan de 
hand van deze tabellen kan de volledigheid van de 

inkomsten van het fagg worden gewaarborgd, wat 
de financiële basis versterkt. Op deze vergaderingen 
worden ook de financiële vooruitzichten aangepast 
aan de informatie uit het veld. In 2014 zal deze ma-
nier van werken verder worden uitgebouwd.

De inkomsten en uitgaven werden in 2013 syste-
matischer en dus beter opgevolgd. Om de opvol-
ging te optimaliseren, wordt de goedkeuring van 
de jaarrekeningen van het fagg nu overgelaten aan 
een externe bedrijfsrevisor. Deze revisor heeft zich al 
uitgesproken over de rekeningen van 2012 en zijn 
aanbevelingen zullen de basis vormen voor de jaar-
afsluiting van 2013.

In lijn met de evolutie van het fagg duiken er ook 
meer specifieke aankopen op. Om toe te zien dat alle 
aankopen reglementair verlopen, werd een onder-
steunende eenheid voor overheidsopdrachten opge-
richt. Deze eenheid maakt deel uit van Logistiek en 
heeft al verschillende afdelingen ondersteund bij het 
opstellen van bestekken, en met advies bijgestaan in 
de verschillende goedkeuringsstadia.

Logistiek heeft ook een aantal werkgroepen op-
gericht voor specifieke onderwerpen, zoals de be-
veiliging van het gebouw, de optimalisatie van de 
oppervlakte en ideeën voor nieuwe besparingsmaat-
regelen. Deze werkgroepen vormen een aanvulling 
op het logistieke netwerk. Dit laatste zorgt voor een 
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doorstroming van informatie over de noden 
en verwachtingen van medewerkers op logis-
tiek gebied.
Ten slotte stond ook de gezondheid van de 
werknemers centraal in de logistieke activi-
teiten van 2013. Logistiek maakte immers 
middelen vrij, op een budgetneutrale manier, 
om zogenaamde vitaminepauzes, met elke 
dag een stuk vers fruit, in te lassen en werkte 
mee aan de evaluatie van het klimaatrege-
lingsysteem.

ENKELE CIJFERS VOOR 2013

Zie rubriek Enkele budgettaire elementen.

Afdeling ICT

KERNTAKEN

De kerntaken van de Afdeling ICT bestaan uit het vol-
doen aan de informaticanoden van de fagg-mede-
werkers en van de fagg-partners.

De afdeling is onderverdeeld in:
 •  De Helpdesk dienst zorgt voor de installatie 

van het computermateriaal zoals computer 
(pc), toetsenbord/muis en telefoontoestel, re-
gistreert alle interventieaanvragen op het vlak 
van software en hardware, en probeert zo vlug 
mogelijk een oplossing te bieden voor proble-
men.

 •  Infrastructuur beheert het netwerk, de rechten 
op het netwerk, de databanken (zoals Oracle 
en Access), de werkomgevingen (zoals Win-
dows XP en Windows 7), het beheer en on-
derhoud van de servers en het toezicht op het 
lokaal voor de dataservers of de dataroom. In-
frastructuur en Helpdesk werken nauw samen.

 •  Projecten en Ontwikkelingen is verantwoor-
delijk voor de specifieke toepassingen van de 
verschillende diensten van het fagg en van de 
fagg-partners.

Ook in 2013 bood de Helpdesk ondersteuning aan 
alle medewerkers van het fagg. Er waren niet minder 
dan 3 520 interventieaanvragen, waarbij het grootste 
deel afkomstig van telewerkers.

Afdeling ICT
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Totaal aantal interventieaanvragen aan de Helpdesk 2011 2012 2013

3 276 3 140 3 569

ENKELE CIJFERS VOOR 2013

Top vijf van de interventieaanvragen aan de Helpdesk in 2013 2013

1 Probleem met software of applicatie 511

2 Software-installatie 467

3 Probleem met e-mails of Outlook-archief 376

4 Aanvraag voor netwerktoegang 336

5 Installatie van of probleem met printer 206

Top vijf van de interventieaanvragen aan de Helpdesk in 2012 2012

1 Software-installatie 756

2 Probleem met software of applicatie 376

3 Aanvraag voor netwerktoegang  367

4 Probleem met VPN 354

5 Probleem met e-mails of Outlook-archief 284

Top vijf van de interventieaanvragen aan de Helpdesk in 2011 2011

1 Probleem met e-mails of Outlook-archief 766

2 Software-installatie 576

3 Probleem met software of applicatie 444

4 Aanvraag voor netwerktoegang 285

5 Probleem met VPN 240

In 2013 bracht de Afdeling ICT, in het bijzonder het 
team van Infrastructuur, in nauwe samenwerking 
met het netwerk van de contactpersonen of Single 
Points of Contact (SPOC’s) ICT en de betrokken me-
dewerkers uit de andere afdelingen van het fagg, 
een reeks projecten tot een goed einde, zoals:

 • MeSeA
  - De nieuwe aanbesteding voor MeSeA
   Dit gaat om:
    .  de modernisering van de volledige hardwa-

re-omgeving van MeSeA, de publicatie van 
de bijsluiters en de SKP’s en de migratie naar 
de snellere omgeving die zijn succesvol zijn 
afgerond;

    .  de installatie van een eigen netwerkverbin-
ding met Cegeka voor de hosting van MeSeA, 
onafhankelijk van andere overheidsdiensten;

    .  het project dat toelaat om aan de gebruikers 
gemakkelijker rechten toe te kennen;

    .  het project voor het verbeteren van de reac-
tietijd/respons van de MeSeA-applicaties in 
verschillende stappen;

    .  de MeSeA checker of de verbetering van de 
checker-applicaties naar de recentste speci-
ficatie, in twee stappen.

  -  De nieuwe functionaliteit voor het rapporteren 
vanuit de applicatie voor de geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik (twee functio-
nele versies).

Ondersteunende diensten



  -  Nieuwe versies van de functionaliteit voor de 
publicatie van de SKP’s en bijsluiters met als 
resultaten meer gepubliceerde documenten, 
verbetering van de kwaliteit van de publicaties 
en het oplossen van problemen door de mede-
werkers zelf;

  -  Gezien het belang en de specificiteit van Me-
SeA werd ook een specifieke helpdesk inge-
richt in 2013 dat 1 200 assistentieaanvragen 
behandelde.

 •  Belangenverklaring of Declaration of interest 
(DOI)

   Er werd een kleine applicatie ontwikkeld die 
de interne gebruiker informeert wanneer een 
nieuwe DOI moet worden gepubliceerd op de 
fagg-website.

 •  Gemeenschappelijk Europees indieningplat-
form of Common European Submission Platfrom 
(CESP) Connector

   Dit is een automatische connector op CESP, het 
Europese platform voor het elektronisch indienen 
van VHB- en registratiedossiers voor geneesmid-
delen voor menselijk en voor dierengeneeskun-
dig gebruik, met automatische verdeling binnen 
het fagg, met een systeem van herhalingsmails 
en automatisch verwijderen van dossiers op de 
connector na behandeling ervan.

 •  Sharepoint-platform
   Opzetten van een DMS light voor onder andere 

de teamvergaderingen.

 •   Extra plus Revised - E+R
   Extra plus Revised is de nieuwe databank als 

de authentieke bron van in België vergunde ge-
neesmiddelen voor menselijk en dierengenees-
kundig gebruik, inclusief de verpakkingsgrootte 
en de beschikbaarheid op de Belgische markt. 
De databank maakt het mogelijk gegevens uit te 
wisselen met andere overheden of instellingen 
zoals het RIZIV en de FOD Economie.

 •   Traceerbaarheidssysteem van implanteerbare 
medische hulpmiddelen

   In 2013 werd de laatste hand gelegd aan de 
analyse en werd begonnen aan het program-
meerwerk voor het traceerbaarheidssysteem 
van implanteerbare medische hulpmiddelen. Dit 
systeem is bedoeld om de geïmplanteerde me-
dische hulpmiddelen bij een patiënt te kunnen 
identificeren met respect voor de persoonlijke 
levenssfeer.

  - Beschrijving van de projecten
    In het kader van het PMH werd een specifiek 

informaticaluik geïdentificeerd: de traceerbaar-
heid van implanteerbare medische hulpmid-
delen (TIMH). Dit luik omvat vijf verschillende 
informaticaprojecten:

    .  uitbreiden van het kadaster van apotheken 
met de niet voor het publiek opengestelde 
apotheken (KADINSP);

    .  creëren van een authentieke bron van de dis-
tributeurs actief op de Belgische markt (SADN);

    .  creëren van een authentieke bron van im-
planteerbare medische hulpmiddelen (SAD-
Mi);

    .  uitwerken van een Centraal Traceringregister 
(CTR) om anoniem alle gegevens te verza-
melen over de plaatsing van implanteerbare 
medische hulpmiddelen in België;

    .  integreren van het CTR met de bestaande 
applicaties zoals OrthoPride om de dubbele 
invoer van de informatie in verband met de 
traceerbaarheid door de betrokken gezond-
heidszorgbeoefenaars te vermijden.

    Voor de ontwikkeling van deze vijf projecten 
werd beroep gedaan op de Smals (medewer-
kers van de vzw die de sociale sector en fede-
rale overheidsdiensten ondersteunt en bege-
leidt bij hun informatiebeheer), steeds onder 
het toezicht van een projectleider van het fagg.

  -  Technologie
    De verschillende applicaties zullen in Java wor-

den ontwikkeld op Oracle-databanken en wor-
den ondergebracht op de informaticaomgeving 
van eHealth voor een betere toegankelijkheid.
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KERNTAKEN

De Afdeling Vertaling van het fagg staat in voor het 
vertalen en reviseren van teksten, en voor het ver-
strekken van taalkundig advies.

Eigen aan de Belgische federale overheidsdiensten 
is er voornamelijk vraag naar vertalingen van do-
cumenten van het Frans naar het Nederlands en 
omgekeerd. Er zijn in mindere mate ook vertaalop-
drachten van en naar het Engels en het Duits.

De Afdeling Vertaling werkt voor alle diensten van 
het fagg en vertaalt hoofdzakelijk interne en exter-
ne berichten voor de elektronische nieuwsbrieven 
Vit@, Vit@ Express, Flash ICT en Flash PMO, pers-
berichten, dienstnota’s, omzendbrieven en ande-
re briefwisseling, teksten voor het intranet en de 
website, ontwerpen van regelgeving, antwoorden 
op parlementaire vragen, contracten en overeen-
komsten, notulen en verslagen, presentaties en 
voordrachten.

In het kader van de uitbouw van een kwaliteits-
zorgsysteem vertaalde de Afdeling Vertaling ook dit 
jaar, naast de gebruikelijke opdrachten, een hele 
reeks geschreven werkinstructies of Standard Ope-
rating Procedures (SOP’s) opgesteld door alle afde-
lingen, cellen, eenheden en andere diensten van 
het fagg.

Afdeling Vertaling
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KERNTAKEN

Om de bestuurlijke beslissingen beter op te volgen 
en het projectbeheer te verbeteren, werd de actieve 
deelname van de Coördinatie Project Management 
Office (PMO) in het beheer van het fagg opgedre-
ven. De PMO, voortaan Management Support, ver-
zekerde dan ook de organisatie en opvolging van de 
Directiecomités, het projectbeheer, de invoering van 
de managementcyclus en de ontwikkeling van het 
strategisch en het operationeel plan.

Voor 2013 melden we de analyse voor het invoe-
ren van een nieuwe methodologie voor het beheer 
van projecten en het bepalen van de prioriteiten, en 
de evaluatie van informaticainstrumenten voor het 
plannen van en rapporteren van het projectbeheer.

Management support
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KERNTAKEN

De Afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor 
het interne en het externe communicatiebeleid van 
het fagg en neemt de rol van woordvoerder op.

Interne communicatieactiviteiten.
De Afdeling staat in voor de eindredactie, de coör-
dinatie van de vertaling en de publicatie en archi-
vering van de berichten die verspreid worden via 
de belangrijkste interne communicatiekanalen zoals:
 •  het intranet;
 •  de verschillende interne nieuwsbrieven met elk 

hun specifieke doel;
 • de LCD-schermen;
 • specifieke brochures voor de fagg-medewerkers.

Externe communicatieactiviteiten:
Dit omvat de realisatie van het jaarverslag, informa-
tiecampagnes, brochures en algemene presentaties.

Wij beantwoorden ook de vele uiteenlopende vra-
gen van journalisten en voor specifieke projecten 
worden er persberichten verstuurd en/of persconfe-
renties georganiseerd.

Verder helpen de medewerkers van de afdeling bij de 
redactie van toespraken en presentaties voor de Admi-
nistrateur-generaal en bij de communicatieactiviteiten 
van alle andere diensten van het agentschap, zoals:

 •  de toepassing van de huisstijl;
 •  de eindredactie van interne en externe mede-

delingen;
 •  de organisatie van evenementen.

In 2013 werkte onze afdeling mee aan enkele grote-
re projecten, waaronder:
 •  De informatiecampagne “Geneesmiddelen en 

kinderen. Opgelet, een geneesmiddel is geen 
snoepje!”, in samenwerking met de Afdeling 
Goed Gebruik en de Kanselarij van de Eerste 
Minister. Naast de publicatie in de algemene 
en de gespecialiseerde pers, werden affiches 
en brochures ontworpen voor de wachtkamers 
van artsen, de apotheken opengesteld voor 
het publiek en centra van Kind en Gezin en van 
ONE. De afdeling stond in voor de eindredactie 
van alle teksten voor het campagnemateriaal 
waaronder die voor de minisite www.genees-
middelenenkinderen.be, voor de organisatie 
van de persconferentie en voor de verspreiding 
van een persbericht naar de journalisten en 
de partners van het agentschap waaronder de 
beroepsverenigingen en andere federale over-
heidsdiensten.

 •  De coördinatie van de integratiedagen van de 
Diensten van de Administrateur-generaal voor 
de nieuwe medewerkers en het uitwerken van 

Afdeling Communicatie
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een vraag en antwoordspel om de kennis van 
het fagg te toetsen.

 •  De lancering van een nieuw intern communi-
catiekanaal, de LCD-schermen. Met deze scher-
men willen we nog sneller onze boodschappen 
op een aantrekkelijke en dynamische manier 
overbrengen aan de medewerkers. Daarnaast 
werd ook het onthaal van het fagg van zo 
een scherm voorzien om de bezoekers te in-
formeren over de geplande vergaderingen. In 
samenwerking met de Afdeling B&Bc, die be-
last is met de aspecten procedures en budget 
voor de aankoop van LCD-schermen, en met 
de interne werkgroep Communicatie, werden 
de thema’s bepaald waarover kan gecommu-
niceerd worden via deze schermen en werden 
specifieke ontwerpen ontwikkeld.

Net zoals de vorige jaren hadden ook de journalisten 
heel wat belangstelling voor het fagg. Dit betekent 
eens te meer dat onze gezondheid een centrale 
rol speelt in het leven van ons allemaal en dat de 
burgers een zekere nood hebben aan het fagg als 
bevoegde autoriteit voor geneesmiddelen en ge-
zondheidsproducten. We sommen graag enkele te-
rugkerende personderwerpen op:
 •  de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van 

geneesmiddelen in het algemeen en specifie-

ke vragen over de vermoedelijke bijwerkingen 
van specifieke geneesmiddelen, met in het bij-
zonder:

  -  de mogelijke risico’s van hormonale anticon-
ceptiemiddelen en combinaties van cyprote-
ron met ethinyloestradiol, vooral van bloed-
klonters;

  -  het mogelijke risico van plotse hartdood bij 
het gebruik van geneesmiddelen die dompe-
ridon bevatten;

  -  het verhoogde risico van bloedingen van de 
nieuwe orale anticoagulantia of antistollings-
middelen;

 •  de aanbevelingen voor een correcter en veili-
ger gebruik van geneesmiddelen bij hoest en 
verkoudheid: antitussiva, expectorantia en topi-
sche nasale decongestiva;

 •  de aanbevelingen voor een correcter en veili-
ger gebruik van geneesmiddelen die codeïne 
bevatten;

 •  het schorsen van de VHB’s van geneesmiddelen 
die tetrazepam bevatten;

 •  de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen, in 
het bijzonder griepvaccins in de vaccinatieperi-
ode;

 •  de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van 
generische geneesmiddelen versus de origine-
le geneesmiddelen;

 •  namaakgeneesmiddelen en andere illegale ge-
neesmiddelen die via illegale websites worden 
aangeboden/verkocht;

 •  het verdere verloop van het frauduleuze dos-
sier van de PIP-borstimplantaten en vooral de 
impact hiervan op de traceerbaarheid van me-
dische hulpmiddelen in het algemeen en het 
PMH;

 •  het optreden van incidenten die soms te wij-
ten zijn aan kwaliteitsproblemen met medische 
hulpmiddelen, zoals heupprothesen of borstim-
plantaten;

 •  spermadonatie en vooral de traceerbaarheid 
ervan;

 •  elektronische sigaretten met nicotine, die van-
daag zonder VHB, en dus illegaal, op de markt 
zijn;

 •  de illegale reclame voor plastische chirurgie.

Ook in 2013 vertegenwoordigde de Afdeling Com-
municatie het fagg in het netwerk voor communica-
toren van de federale overheidsdiensten, de COMM-
net, dat door de FOD P&O werd opgericht en in de 
internationale werkgroep van communicatieverant-
woordelijken of de Working Group of Communicati-
on Professionals (WGCP) van de HMA.
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Maand in  2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Totaal 
2013

Gemiddeld 
per maand 

(2013)

Totaal 
2012

Gemiddeld 
per maand 

(2012)
Totaal 
2011

Gemiddeld 
per maand 

(2011)

Ontvangen persvragen 92 27 62 65 26 46 41 24 16 51 26 16 492 41 345 29 218 18

Aantal interne  
nieuwsbrieven 15 14 13 14 7 20 4 10 8 20 18 18 161 13 138 12 145 12

ENKELE CIJFERS VOOR 2013

Jaarverslag 201394

Opmerking:
De cijfers zijn gebaseerd op het voorlopig telsysteem via boordtabellen en zijn daardoor een lichte onderschatting.

Aantal brochures van de campagne “Geneesmiddelen en kinderen” verstuurd in 2013, na de eerste uitdeling bij artsen, 
in apotheken en in de consultatiebureaus van Kind en gezin en ONE (Franstalige tegenhanger)

FR NL Duits (DE) Totaal

Brochure “Heeft je kind koorts?” 5 555 2 356 120 8 031

Brochure “Hoest je kind of is het verkouden?” 5 545 2 306 120 7 971

Brochure “Heeft je baby last van oprispingen?” 5 385 2 246 120 7 751

Affiches A3 312 169 6 487

Affiches A4 21 2 - 23
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KERNTAKEN

De Afdeling Kwaliteit is verantwoordelijk voor de inter-
ne controle en voor de coördinatie en de opvolging van 
de acties in verband met het kwaliteitssysteem of Total 
Quality Management (TQM), of meer concreet met het 
opzetten van het kwaliteitssysteem. De activiteiten van 
de afdeling omvatten het optimaliseren van de werking 
van het fagg, de organisatie van externe audits, de co-
ordinatie van interne audits en het beheer van externe 
klachten.

De afdeling geeft advies en ondersteuning op het ge-
bied van alle kwaliteitsaspecten binnen het fagg.

Realisaties in 2013
Gezien informatie essentieel is voor het behalen van 
onze doelstellingen en omwille van de permanente 
evolutie van onze context, boog ons agentschap zich 
over de identificatie van de huidige veranderingen, op-
portuniteiten en risico’s. Het fagg besliste ook om tevre-
denheidonderzoeken te organiseren bij de partners.

 •  Zelfevaluatie van de klantgerichte aanpak
   In de eerste plaats voerde het fagg een zelfevalu-

atie van de klantgerichte aanpak uit met de hulp 
van het DG Organisatie- en Personeelsontwikke-
ling (OPO) van de FOD P&O. Een lijst met 50 vra-
gen werd aan de 22 verantwoordelijken van de 
entiteiten en de afdelingen gestuurd. De vragenlijst 

was opgebouwd rond vijf thema’s: strategie, rela-
tie, structuur, cultuur en resultaat. Voor elk van deze 
thema’s werden tien vragen gesteld, waaronder 
één synthesevraag. Uit de resultaten van de zelfe-
valuatie kwamen acht verbeterpunten naar voor. 
Door de verantwoordelijken van de entiteiten en 
de afdelingen werden bij consensus drie elemen-
ten als verbeterdomeinen geïdentificeerd. Het gaat 
om essentiële indicatoren voor de formulering van 
de doelstellingen van het nieuwe strategische plan 
van het fagg 2014-2018. Deze drie domeinen zijn:

  -  Binnen onze organisatie wordt de klanteninfor-
matie op een gestructureerde manier verzameld, 
opgeslagen, verwerkt en gebruikt.

  -  We beoordelen regelmatig de doeltreffendheid 
en doelmatigheid van onze verschillende com-
municatiekanalen.

  -  We waken voortdurend over de kwaliteit die aan 
de klanten wordt geleverd.

 
 •  Externe bevragingen
   Om een idee te hebben van de huidige behoeften 

en verwachtingen van de fagg-partners, organi-
seerde het agentschap een bevraging bij de be-
langrijkste partners.

   Ter voorbereiding van de lancering van het eerste 
externe tevredenheidonderzoek liet het Directie-
comité, onder begeleiding van het DG OPO, een 
typologische analyse van de partners uitvoeren. 
Als resultaat hiervan werden de industrie en de 
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gezondheidszorgbeoefenaars als prioritaire doel-
groepen voor deze bevraging geïdentificeerd.

   Op basis van de catalogus met de producten en 
diensten, besliste het Directiecomité om de bevra-
ging te richten op de aspecten vergunning, con-
trole, wetenschappelijke aspecten, de regelgeving, 
en informatie rond het goed gebruik van alle ge-
neesmiddelen en gezondheidsproducten, of dus 
de grondstoffen, geneesmiddelen voor menselijk 
en diergeneeskundig gebruik, medische hulpmid-
delen, bloed en MLM.

  Er werden twee vragenlijsten opgesteld.

   1. Externe bevraging naar de tevredenheid,  
  luik industrie

   In mei 2013 werd de externe bevraging naar de te-
vredenheid, luik industrie bij 2 633 vertegenwoor-
digers van deze sector gehouden. 427 vertegen-
woordigers (16%) vulden de vragenlijst volledig 
in. Het fagg zal ook rekening houden met de 130 
suggesties die door de industrie werden ingediend.

   Resultaten:
 •   Algemene kijk op het agentschap
   Globaal genomen zijn 42% van de fagg-partners 

industrie tevreden over de geleverde diensten. Zij 
beschouwen het fagg als een zeer nuttige instel-
ling, waarbij de klantgerichte aanpak een score van 
40% behaalt. Het fagg wordt beschouwd als een 

Toepassingsgebieden en processen waarbij de deelnemende firma’s en filialen betrokken zijn
. 33 9,5%
Geneesmiddelen voor menselijk gebruik
Eerste vraag tot VHB van geneesmiddelen vrij van medisch voorschrift of  
Over The Counter geneesmiddelen (OTC) 92 49,2%

Eerste vraag tot VHB voor innoverende geneesmiddelen of ATMP 75 40,1%
Eerste vraag tot VHB voor generische geneesmiddelen 71 38,0%
Vraag voor aanpassing van een bestaande VHB 134 71,7%
Vraag voor klinische proeven in België 45 24,1%
Totaal 187 53,6%
Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
Eerste vraag tot VHB 25 73,5%
Eerste vraag tot VHB voor generische geneesmiddelen 13 38,2%
Vraag voor aanpassing van een bestaande VHB 29 85,3%
Vraag voor klinische proeven in België 11 32,4%
Totaal 34 9,7%
Medische hulpmiddelen
Medische hulpmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 19 10,0%
Medische hulpmiddelen voor menselijk gebruik 187 98,4%
Totaal 190 54,4%
Medische hulpmiddelen
. 31 8,9%
Totaal (exclusief consulenten) 349 100%

Profiel van de deelnemende personen
Firma’s 227 53,2%
Filialen 122 28,6%
Consulenten 78 18,3%



duurzame en betrouwbare partner die de zijn ver-
antwoordelijkheden opneemt, maar weinig flexi-
bel en innoverend is.

 •  Waarden van het agentschap
   Van de vier waarden die zorgvuldig gekozen wer-

den binnen het fagg en die de leidraad vormen 
doorheen de dagelijkse activiteiten, werden inte-
griteit en engagement als sterkste waarden er-
varen met een score van respectievelijk 63% en 
58%. Het aanpassingsvermogen kreeg de laagste 
score.

 •  Kennis van het agentschap
   De resultaten van de bevraging naar de tevreden-

heid tonen aan dat 72% van de deelnemers onze 
missie kent, dat zij weten hoe het agentschap 
te contacteren via de algemene e-mailadressen 
(86%) en dat zij ons snel kunnen terugvinden op 
het internet (88%).

   De bevraagde vertegenwoordigers van de indus-
trie leken niet op de hoogte van de mogelijkheid 
om een klacht in te dienen, evenals over de te vol-
gen procedure.

 •  Vergunningen
   Wat de vergunningsaanvragen in de brede zin van 

het woord betreffen, verklaren de deelnemers dat 
zij tevreden zijn over ons professionalisme (73%), 
over de relevantie van de geleverde informatie 
(73%) en over de adequate inhoud van onze re-
gelgevende teksten (60%).

   Onze beschikbaarheid tegenover hen, evenals de 
snelheid van onze reactie op hun vragen kan beter.

 •  Bovendien willen ze op een efficiëntere manier 
geïnformeerd worden over de vooruitgang van de 
dossiers vooral om de behandelingstermijn zoveel 
mogelijk in te korten.

 •  Inspectie- en controleactiviteiten
   De industrie beschouwt de inspectie- en controle-

activiteiten als belangrijk (75%) en is van oordeel 
dat deze op een correcte en professionele manier 
worden uitgevoerd (90%). De snelheid waarmee 
de verslagen opgestuurd worden, kan beter.

   Op basis van deze resultaten, heeft het Uitgebreid Di-
rectiecomité twee toepassingsgebieden geselecteerd 
om onze klantgerichte aanpak nog te verbeteren:

  -  de informatie over onze producten en diensten;
  -  de informatie over de lopende dossiers.

   2. Externe bevraging naar de tevredenheid, 
  luik gezondheidszorgbeoefenaars

   De tweede bevraging naar de tevredenheid werd 
gehouden bij de voor het fagg belangrijkste ge-
zondheidszorgbeoefenaars: apothekers, artsen 
(inclusief specialisten), dierenartsen en tandartsen. 
De bevraging werd in oktober 2013 naar 43 351 
gezondheidszorgbeoefenaars verstuurd.

   De resultaten van de bevraging zullen op het Uit-
gebreid Directiecomité van januari 2014 worden 
voorgesteld. Zoals voor de zelfevaluatie en de 

externe bevraging naar de tevredenheid, luik in-
dustrie, zullen verbeterpunten worden geïdentifi-
ceerd om te werken aan de continue verbetering 
van de kwaliteit van de diensten en producten van 
het fagg. De resultaten zullen als inspiratiebron die-
nen voor toekomstige verbeterprojecten van het 
kwaliteitssysteem van het fagg.

ENKELE CIJFERS VOOR 2013

 • Opvolging van de verbeteracties
   De voorgaande jaren werd de werking van het fagg 

regelmatig geëvalueerd zoals door Kompas voor 
het opvolgen van de kwaliteitsindicatoren, intern 
onderzoek, de zelfevaluatie Common Assessment 
Framework (CAF) en de Europese Benchmark-oe-
fening BEMA III. Elk van deze evaluaties heeft geleid 
tot een reeks verbeteracties die werden uitgevoerd 
door de rechtstreeks betrokken diensten. Al deze 
acties en ook de acties gebaseerd op de plannen 
met de verbeteracties en preventieve acties of de 
Corrective Actions and Preventive Actions plannen 
(CAPA) na de audits, worden verenigd in een en-
kel scorebord beheerd door de Afdeling Kwaliteit; 
de afdeling zorgt voor de opvolging en de correcte 
implementatie ervan.

   Eind 2013 telde het scorebord 253 acties met als 
deadline 2013 of later. 66 acties werden afgerond, 
wat overeenkomt met 40% van de geplande acti-
viteiten voor 2013.
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   Het opvolgingsplan voor de verbeteracties naar 
aanleiding van de BEMA III telt zestig acties; der-
tien daarvan werden voltooid. Wat de verbeterac-
ties naar aanleiding van het CAF in 2012, werden 
de veertien verbintenissen die werden aangegaan 
en die overeenkomen met de perceptie van de 
vier nieuwe waarden van het fagg afgerond.

 •  Het DMS voor de kwaliteitsdocumenten van het 
fagg

   De documenten in het DMS voor de kwaliteitsdo-
cumenten of het DMS Kwaliteit worden regelma-
tig herzien en aangepast aan de opmerkingen en 
aanbevelingen die tijdens de evaluaties van het 
kwaliteitssysteem worden geformuleerd.

   Eind 2013 telde het DMS Kwaliteit 219 SOP’s, waar-
van 105 die al werden goedgekeurd en geïmple-
menteerd, en 42 Werkinstructies (WIT’s), waarvan 
er 33 werden goedgekeurd en geïmplementeerd.

 •  Audit
   Vier nieuwe medewerkers hebben de functie van 

interne auditor aanvaard en versterkten het initi-
ele tweekoppige team na een interne opleiding. 
Het interne auditplan voor het jaar 2013 werd vol-
ledig gevolgd. Elf diensten werden gecontroleerd. 
Voor elke dienst beoordeelden de auditors telkens 
twee verschillende procedures.

Maand in  2013 01 06 09 12 Totaal 2013 Totaal 2012

Gepland 108 113 107 118 446 120

Klaar voor goedkeuring 11 10 12 5 38 8

Goedgekeurd en geïmplementeerd 120 123 134 138 515 118

Totaal 239 246 253 261 999 246

Evolutie van de kwaliteitsdocumenten in 2013
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   Naast het uitvoeren van audits was het in de eer-
ste plaats vooral de bedoeling om een volledig en 
volwaardig team van ervaren auditors te vormen 
en de verschillende diensten van het fagg ver-
trouwd te maken met het verloop en de opvol-
ging van de audits. 

   Er werden ook twee externe audits uitgevoerd 
binnen de Afdelingen B&Bc en Afl evering. De 
eerste audit had betrekking op de verzekerings-
polissen en de tweede, uitgevoerd door het FAVV, 
was gericht op de organisatie en de uitvoering 
van controles door het fagg op voedingssupple-
menten en zuigelingenvoeding, in het kader van 
het samenwerkingsprotocol tussen beide agent-
schappen.

   Voor elk van de audits stelden de auditors een au-
ditverslag op. Afhankelijk van de geformuleerde 
opmerkingen en aanbevelingen, dienden de ge-
controleerde diensten een CAPA-plan in waarvan 
de acties in het scorebord werden opgenomen.

 •  Extern klachtenbeheer 
   Voor het fagg staan de verwachtingen van de 

partners en in het bijzonder van de patiënten 
centraal. Daarom werkte het de implementatie 
van een effectief beleid voor extern klachtenbe-
heer verder uit. De procedure voor het beheer 
van externe klachten werd herzien en bevat nu 

een volledig luik over het beheer van klachten 
ingediend bij de federale Ombudsman.

   De fagg-medewerkers werden via de klassieke in-
terne communicatiekanalen in het algemeen, en 
via een specifi eke folder met uitleg over de klach-
tenprocedure bewustgemaakt van het belang van 
deze procedure.

Federaal klachtenlogo: 

Elke klacht kan bij het fagg ingediend worden per post, 

elektronisch of via de internetsite.

In 2013 werden 43 klachten ontvangen: zes per post, 
zeven per mail en 30 via het online klachtenformulier. 
De gemiddelde doorlooptijd van de klachtenbehande-
ling was 34 dagen.

Voor 2014 zijn al twee nieuwe projecten voorzien om 
het kwaliteitssysteem te verbeteren:
 •  de installatie van een auditcomité binnen het 

agentschap;
 •  de herziening van de catalogus met de fagg-pro-

cessen en de cartografi e van de sleutelprocessen.

2012 2013
Gemiddelde doorlooptijd van de klachtenbehandeling (in kalenderdagen) 30 34 kalenderdagen
Percentage van de klachten die binnen de vooropgestelde doorlooptijd 
behandeld werden 66% 55%

Aantal gegronde en dus terechte klachten 53 39
Aantal nog openstaande klachten (ontvangen in 2013 maar nog in 
behandeling) 18 12

Aantal klachten
m.b.t. het gedrag van de behandelende ambtenaar 0 0
m.b.t. de kwaliteit van het product of de geleverde dienst 27 34
m.b.t. de afhandeling (procedure) van het product of de dienstverlening 8 4
over de klachtenafhandeling 1 1
Aantal klachten
van de eerste naar de tweede lijn 
(Federale Ombudsman / Ombudsdienst Pensioenen / Comité P) 0 0

die ook het onderwerp zijn van een procedure bij de Raad van State 0 0
die ook het onderwerp zijn van een procedure bij een andere rechtbank 0 1
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In 2013 was de Juridische Afdeling van het fagg onder 
meer belast met:
 •  juridisch advies en informatie, zowel aan inter-

nen als externen;
 •  opstellen van regelgeving;
 •  genadeverzoeken;
 •  geschillendossiers: opvolging en coördinatie van 

de elementen van verdediging;
 •  voorstellen tot minnelijke schikking;
 •  verzoeken in het kader van openbaarheid van 

bestuur.

ENKELE CIJFERS VOOR 2013

 • Regelgeving gepubliceerd in 2013:
  -  21 KB’s en MB’s;
  -  medewerking aan 4 wetten en 2 besluiten;
  -  diverse benoemingsbesluiten bij de Commis-

sies ingesteld bij het fagg.
 •  Omzendbrieven: 10 omzendbrieven gingen in 

circulatie in 2013.
 •  Behandelde voorstellen tot minnelijke schikking: 75 

 voor 72 dossiers werd een voorstel tot minnelijke 
schikking gedaan;

 •  Drie dossiers werden rechtstreeks aan het Par-
ket gestuurd.

 • Behandelde genadeverzoeken: 24.
 •  Behandelde verzoeken in het kader van de open-

baarheid van bestuur: 33.

Juridische Afdeling
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KERNTAKEN

De Eenheid Internationale Betrekkingen (IB) is belast 
met de coördinatie van de interne en externe infor-
matiestroom binnen een nationale en internationale 
context met het oog op de harmonisatie van de Bel-
gische standpunten op internationaal niveau.

Dit jaar werden binnen de Raad en het Europees 
Parlement twee belangrijke nieuwe regelgevende 
teksten besproken die voor het fagg van strategisch 
belang zijn:
 •  de herziening van de regelgeving met betrek-

king tot klinische proeven,
 •  de herziening van de regelgeving met betrek-

king tot medische hulpmiddelen.

In verband met het voorstel van verordening met 
betrekking tot klinische proeven zijn de belangrijk-
ste wijzigingen:
 •  de samenwerkingsprocedure tussen de lidsta-

ten wanneer een klinische proef wordt uitge-
voerd in meerdere lidstaten;

 •  de verduidelijking van de te behandelen ge-
gevens aangaande ethische en kwaliteitsas-
pecten;

 •  het Europees portaal voor de indiening van de 
aanvragen;

 •  het basisdossier van een klinische proef of Clinical 
Trial Master File (CTMF);

 •  de transparantie van de gegevens over klini-
sche proeven.

Eind dit jaar werd een akkoord bereikt tussen de 
drie betrokken Europese instellingen (de Raad, het 
Parlement en de Commissie) over de inhoud van 
de tekst. De Eenheid IB werkte actief mee in de 
besprekingen op niveau van de werkgroep van de 
Raad.

Het Europees plan inzake medische hulpmidde-
len legt de nadruk op de controle van de werking 
van de aangemelde instanties of notified bodies 
en op de samenwerking tussen de lidstaten voor 
inspecties en vigilantieaspecten. Het voorstel van 
verordening inzake medische hulpmiddelen en 
medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek 
beoogt eerder een herziening of recast van de hui-
dige regelgeving en voorziet onder meer:
 •  versterking van de evaluatieactiviteiten van 

de conformiteit en de kwaliteit van medische 
hulpmiddelen voor en tijdens het in de handel 
brengen/zijn, inclusief het vastleggen van de 
criteria onder andere in verband met doeltref-
fendheid en de baten-risicoverhouding;

 •  verbeteringsmaatregelen van het werk van de 
aangemelde instanties, inclusief een Europees 
systeem voor de inspecties ervan;

 •  vigilantie en traceerbaarheid met een unieke 
identificatie van elk medisch hulpmiddel;

 •  onderwerpen van bepaalde esthetische hulp-
middelen aan het controlesysteem voor me-
dische hulpmiddelen;

 •  transparant werken van de aangemelde in-
stanties;

 •  versterking van de controles op de fabrikan-
ten, vertegenwoordigers en invoerders;

 •  optimalisering van de gegevens in de Euro-
pese databank voor medische hulpmiddelen, 
EUDAMED, met onder andere een toegang 
voor het publiek en de bepaling van de me-
dische hulpmiddelen voor enig gebruik die 
eventueel opnieuw zouden kunnen worden 
gebruikt.

De Eenheid IB werkt actief mee in de besprekin-
gen op niveau van de werkgroep van de Raad. Om 
dit dossier op Belgisch niveau zo efficiënt moge-
lijk te behandelen, werd een overlegplatform met 
andere bevoegde overheden, zoals RIZIV, WIV, Fe-
deraal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg 
(KCE), FOD Economie met inbegrip van BELAC, DG 
Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid en de 
Permanente Vertegenwoordiging, in het leven ge-
roepen. Tijdens dit overleg worden de Belgische 
standpunten bepaald, eventuele tekstvoorstellen 

Eenheid Internationale Betrekkingen
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tot wijziging uitgewerkt en wordt feedback 
gegeven van de vergaderingen in de Raad. 

Verder is de Eenheid IB ook actief in twee 
Europese werkgroepen:
 •  de specifieke werkgroep namaakge-

neesmiddelen, de Taskforce on Fal-
sified Medicines van de HMA, die de 
verdere implementatie van de richtlijn 
aangaande de strijd tegen vervalste 
geneesmiddelen in goede banen moet 
leiden;

 •  de EMA-werkgroep die zich buigt over 
de problematiek van de onbeschikbaar-
heid van geneesmiddelen: Working Group 
on Medicinal Products Shortages.
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Coördinatie Menselijk Lichaamsmateriaal

KERNTAKEN

MLM en bloed
De activiteiten in verband met deze twee catego-
rieën van gezondheidsproducten worden gecoördi-
neerd binnen de diensten van de Administrateur-ge-
neraal.

Kerntaken
De activiteiten die verband houden met MLM en 
bloed worden behandeld door verschillende afdelin-
gen binnen het fagg:
 •  de Afdeling Vigilantie (farmaco, materio, hemo, 

bio) van DG POST vergunning,
 •  de Afdelingen Industrie en Vergunningen van 

DG INSPECTIE,
 •  de Juridische Afdeling van de Diensten van de 

Administrateur-generaal (DAG).

De Afdeling Industrie van DG INSPECTIE staat in voor 
de inspecties van alle MLM-instellingen: banken voor 
MLM waaronder de fertiliteitscentra, productie-in-
stellingen en intermediaire structuren voor MLM, en 
de BI. De inspecteurs zijn bevoegd om alle nodige 
controles uit te voeren, opmerkingen te formuleren 
en, wanneer nodig, PV’s op te stellen. Hun advies 
is van belang om een erkenning al dan niet af te 
leveren, te verlengen, te schorsen of in te trekken.

De Afdeling Vergunningen van DG INSPECTIE staat 

Coördinatie  
Menselijk  
Lichaams- 
materiaal



103

in voor het voorbereiden van de erkenningsbeslis-
singen voor de BI door de bevoegde minister. Voor 
de aflevering van een erkenning moet er rekening 
worden gehouden met verschillende aspecten:
 •  het principieel onderzoek van de erkennings-

aanvraag of de vraag tot verlenging van de 
erkenning met het documentair beheer, en in-
dien nodig de vraag tot bijkomende informatie;

 •  de opvolging van een uitgevoerde inspectie (de 
conclusie van de inspecteur);

 •  de publicatie van de erkenningsbeslissing in het 
Belgisch Staatsblad;

 •  het verstrekken van informatie via de website 
en ook specifiek aan de Europese instellingen.

Naast het afleveren van de erkenningen is deze Af-
deling belast met taken zoals:
 •  het beheren van de mailbox MCH-MLM waarin 

verschillende vragen van het publiek en de sec-
tor terechtkomen;

 •  het opmaken van de statistieken over de activi-
teiten van de MLM-instellingen en de BI:

  -  het bijwerken van de overzichtstabellen met 
de activiteiten met MLM en bloed die op de 
website gepubliceerd worden;

  -  de analyse van de jaarlijkse activiteitenverslagen 
en van de financiële verslagen van de MLM-in-
stellingen en de BI (principieel onderzoek);

 •  het behandelen van externe vragen, onder 
meer van de Europese Commissie, of vragen 
vanuit de andere afdelingen van het fagg;

 •  het deelnemen aan de werkgroep cellen en 
weefsels van de Hoge Gezondheidsraad (HGR);

 •  het meewerken aan het project Eurocet 128, 
voor de codering van cellen en weefsels op Eu-
ropees niveau;

 •  het uitwerken van de goedkeuringsprocedure 
van een aanvraagdossier voor een nieuwe er-
kenning of voor de verlenging van een erken-
ning;

 •  de informatisering van het beheer van de docu-
menten voor elke MLM-instelling of BI;

 •  de herziening van het activiteitenverslag van 
de fertiliteitcentra of banken voor MLM die han-
delingen verrichten met reproductief MLM, met 
het oog op vereenvoudiging en vlottere lees-
baarheid/verstaanbaarheid.

De Afdeling Vigilantie (farmaco, materio, hemo, 
bio) van DG POST Vergunning staat in voor de be-
waking van de kwaliteit en de veiligheid van bloed 
en bloedcomponenten van menselijke oorsprong, 
en van MLM. De ernstige ongewenste bijwerkingen 
bij donors en ontvangers, en de ernstige ongewens-
te voorvallen die de veiligheid of de kwaliteit van 
bloedcomponenten en MLM, of de veiligheid van 

donors kunnen beïnvloeden, worden geregistreerd 
en geëvalueerd. Op basis van deze gegevens wor-
den dan aanbevelingen geformuleerd. In 2013 wer-
den informatiesessies georganiseerd om de verza-
melde gegevens en de aanbevelingen toe te lichten. 
Een kort overzicht van de hemovigilantiegegevens 
werd zoals elk jaar overgemaakt aan de Europese 
Commissie en de Raad van Europa, om deze te ver-
gelijken met de hemovigilantiegegevens van ande-
re lidstaten.

Er worden informatieve nota’s opgesteld en bezorgd 
aan de BI en MLM-instellingen over de voorzorgs-
maatregelen bij de selectie van donoren in geval 
van ondermeer uitbraken van overdraagbare infecti-
euze aandoeningen, zoals het West Nijl virus.

De Juridische Afdeling staat in voor het opstellen van 
wetgevende en reglementaire teksten op het ge-
bied van MLM, en voor het verlenen van juridisch 
advies over de correcte toepassing ervan.

De volgende regelgevende projecten zijn bijna af-
gerond:
 • het KB met betrekking tot de biobanken;
 •  diverse verfijningen van de wet van 19 decem-

ber 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik 
van MLM met het oog op de geneeskundige 

Diensten van de Administrateur-generaal



toepassing op de mens of het wetenschappelijk 
onderzoek, via het voorontwerp van wet hou-
dende diverse bepalingen inzake gezondheid;

 •  wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffen-
de de MBV en de bestemming van de overtalli-
ge embryo’s en de gameten;

 •  het KB dat de productie-instellingen moet toe-
laten het ontvangen MLM voortaan zelf te laten 
testen;

 •  het KB ter omzetting van Richtlijn 2012/39/EU 
van de Commissie van 26 november 2012 tot 
wijziging van Richtlijn 2006/17/EG betreffende 
bepaalde technische voorschriften voor het tes-
ten van menselijke cellen en weefsels;

 •  het ontwerp van ministerieel besluit (MB) tot 
wijziging van het MB van 14 oktober 2009 tot 
vaststelling van de prijs van MLM.

Het KB tot wijziging van het KB van 28 juni 2009, 
tot wijziging van het KB van 4 april 1996 betreffen-
de de afneming, de bereiding, de bewaring en de 
terhandstelling van bloed en bloedderivaten van 
menselijke oorsprong, werd op 17 juni 2013 gepu-
bliceerd en is sinds 25 juni 2013 in werking.

ENKELE CIJFERS VOOR 2013

In de loop van 2013 werden 64 aanvragen om ver-

lenging van een erkenning ingediend door bestaan-
de instellingen, terwijl een nieuwe instelling een 
erkenningsaanvraag indiende.
Op 31 december 2013 waren er in ons land 136 
MLM-instellingen.

In de loop van het jaar werden na inspecties:
 • 33 erkenningen toegekend;
 • 1 erkenning geweigerd.
Twee instellingen zijn met hun activiteiten gestopt.

De overige instellingen beschikken over een lopen-
de definitieve erkenning of over een tijdelijke erken-
ning tot de inwerkingtreding van een besluit betref-
fende hun erkenningsaanvraag.

In 2013 vonden 77 inspecties plaats:
 • 53 voor MLM-instellingen;
 • 24 voor bloedinstellingen.

In 2013 ontving het fagg 989 meldingen van ernsti-
ge ongewenste bijwerkingen en voorvallen in het 
kader van de hemovigilantie en 47 in het kader van 
de biovigilantie.

Elke week bezorgen de bloedinstellingen in ons land 
aan het fagg gegevens over de voorraden bloedeen-
heden (erytrocytenconcentraten), die beschikbaar 

zijn voor levering aan de ziekenhuizen. Op basis van 
deze gegevens wordt een overzicht van de totale 
beschikbare voorraad bloed op de website van het 
fagg gepubliceerd. Zo kan de evolutie van de voor-
raad bloed gevolgd worden, naast het niveau van de 
voorraad (optimaal, kritisch).
Analoog wordt elke maand een overzicht gepubli-
ceerd van het aantal door de BI bedeelde erytro-
cytenconcentraten en de verdeling ervan volgens 
ABO/resus en kan de evolutie van de bedeling ge-
volgd worden.

In 2013 werden, op uitnodiging, presentaties gege-
ven op twee internationale congressen en meege-
werkt aan de realisatie van de eerste Guide to the 
Quality and Safety of Tissues and Cells for Human 
Application van het EDQM van de Raad van Europa, 
gepubliceerd in 2013.

Sinds 2011 wordt, in het kader van de hemovigi-
lantie, een computersysteem gebruikt waarmee bij-
werkingen en incidenten in verband met bloed en 
bloedbestanddelen online kunnen worden gemeld. 
Dankzij de verbeteringen aan de applicatie wordt dit 
systeem nu door meer dan 95% van de melders ge-
bruikt en door 100% van de BI.
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BEGROTING 2013

De begroting 2013 van het fagg, zoals goedgekeurd 
door het Parlement, bedroeg 77 664 727 euro aan 
inkomsten en 78 883 191 euro aan uitgaven. De in-
komsten omvatten de overheidsdotatie (19 489 305 
euro) die wordt gestort via de FOD Volksgezondheid.

GEREALISEERDE INKOMSTEN VOOR 2013 
EN DE VERDELING ERVAN

In 2013 bedroegen de gerealiseerde inkomsten in 
totaal 67 900 476 euro. Dit komt overeen met een 
inkomstenniveau dat 13% lager is dan de neergeleg-
de begroting. Deze inkomsten bestaan uit de eigen 
inkomsten van 49 114 476 euro en uit de vereffende 
dotatie van 18 786 000 euro. De eigen inkomsten 
vertegenwoordigden zo 72% en de dotatie 28% van 
de totale inkomsten.

Uit de analyse van de eigen inkomsten blijkt dat deze 
voor 42% bestaan uit heffingen en voor 58% uit re-
tributies of fees for service. Afhankelijk van de ver-
schillende regelgevingen en reglementen, worden 
deze heffingen hoofdzakelijk geïnd op basis van het 
aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen en 
grondstoffen, op de omzet gerealiseerd op medische 
hulpmiddelen of nog op het aantal VHB’s.

Op het niveau van de eigen inkomsten is er ook nog 

de bijzondere retributie van het EMA voor de vergoe-
ding van de activiteiten van het fagg op Europees 
niveau, en dit voor een bedrag van 3 845 180 euro.

Er onderscheidt zich nog een andere retributie door 
de bestemming ervan, namelijk de retributie klini-
sche proeven voor het bedrag van 2 529 761 euro. 
Deze retributie moet gedeeltelijk de kosten van het 
agentschap voor deze proeven dekken maar draagt 
hoofdzakelijk bij aan de financiering van de Ethische 
comités.

Voor de verschillende heffingen, leverde de heffing 
op de verpakkingen, de zogenaamde “30 centiemen 
en 15 centiemen”, 5 379 918 euro op, wat neerkomt 
op 26% van de heffingen. Een andere belangrijke 
heffing wordt geïnd op de verpakkingen, de zoge-
naamde “50 centiemen”, en leverde 4 721 277 euro 
op, of 23% van de heffingen. Deze laatste heffing 
draagt echter niet bij aan de financiering van het 
agentschap, maar is volledig bestemd voor de (her-)
controle op geneesmiddelen.

GEREALISEERDE UITGAVEN VOOR 2013 EN 
DE VERDELING ERVAN

De uitgaven voor 2013 bedroegen 65 252 863 euro, 
waarvan 27 802 275 euro voor personeelskosten 
(statutair en contractueel), hetzij 43% van de uit-
gaven.

Een andere belangrijke uitgavenpost is de beta-
ling van de subsidie voor de financiering van de 
NAT-bloedtesten (nucleïnezuuramplificatietechniek) 
voor een bedrag van 7 964 557 euro, of 12% van 
de uitgaven.

Twee andere belangrijke uitgavenposten zijn de 
kosten voor controle- en analyseopdrachten van ge-
neesmiddelen en uitgaven voor informatica. Deze 
kosten bedragen respectievelijk 4 578 946 euro of 
7% van de uitgaven, en 4 590 283 euro of 7% van 
de uitgaven.

Ten slotte int het fagg twee taksen met betrekking 
tot de medische hulpmiddelen die integraal voor het 
RIZIV zijn bestemd. Dit komt dus neer op een nulope-
ratie voor het fagg. Voor 2013 bedroegen deze tak-
sen in totaal 5 530 644 euro, of 8% van de uitgaven.

REGISTRATIE VAN DE OPERATIES EN BOEK-
HOUDKUNDIGE VERWERKING

Sinds de oprichting van het agentschap voert de Af-
deling B&Bc een dubbele boekhouding en dit niet 
alleen om aan de reglementaire voorschriften te vol-
doen maar ook met het oog op meer transparantie in 
de verschillende inkomende en uitgaande financiële 
stromen. Dit brengt voor de verschillende betrokken 
partijen meer duidelijkheid in de financiële werking 
van het fagg. Alle uitgaven en inkomsten worden in 

ENKELE BUDGETTAIRE ELEMENTEN



eenzelfde informaticasysteem gegroepeerd om snel 
en eenvoudig een boekhoudkundige staat te kunnen 
opvragen.

Het fagg telde voor de uitgaven voor het jaar 2013 
een totaal van 4 900 facturen. Deze facturen werden 
gecontroleerd en na goedkeuring in het boekhoud-
kundig systeem ingevoerd. De betaling gebeurt auto-
matisch (na dubbele elektronische handtekening) en 
binnen de maand via het betalingssysteem Isabel.

De eigen inkomsten voor 2013 omvatten concreet 14 
965 stortingen op acht bankrekeningen, waarop tel-
kens specifieke inkomsten worden gestort. Het gaat 
onder meer om rekeningen voor de ontvangsten van 
het EMA, onderzoek en ontwikkeling (R&D), geme-
dicineerde diervoeders, heffingen op het aantal ver-
pakkingen en een rekening voor diverse retributies.

Na ontvangst van de liquiditeiten worden deze als in-
komst bij de juiste omzet geboekt. Deze omzet wordt 
vervolgens gedebiteerd van de fee die overeenstemt 
met elke ingediende serviceaanvraag. Dit gebeurde 
in 2013 door de boeking van 21 006 virtuele ver-
koopsfacturen in de geïnformatiseerde dagboeken. 
Het invoeren gebeurt manueel. De informatie over 
de boekingen, zoals de overeenkomst van de fees 
en de overeenkomstige serviceaanvragen, wordt 
hoofdzakelijk uit het MeSeA-systeem gehaald, meer 
bepaald door verificatie van de public inbox payment 

tracking. De affectatiegegevens die niet in MeSeA 
zijn opgenomen, worden via de traditionele weg 
gecommuniceerd door middel van administratieve 
formulieren en financiële mappen afkomstig van de 
verschillende afdelingen van het agentschap.
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Overzicht van de uitgaven 2011, 2012 en 2013
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Het budget 2013 in euro

Activiteit Begroting 
2011

Realisatie 
2011

Begroting 
2012

Realisatie 
2012

Begroting 
2013

Realisatie 
2013

Inkomsten

Dotatie 19 010 000 19 016 000 19 448 000 19 448 000 19 489 305 18 786 000

Gebruikte reserves 1 669 576 -999 060

Eigen inkomsten 35 936 938 36 036 412 41 384 788 38 529 783 58 175 422 49 114 476

Totaal 56 616 514 54 053 352 60 832 788 57 977 783 77 664 727 67 900 476

.

Activiteit Begroting 
2011

Realisatie 
2011

Begroting 
2012

Realisatie 
2012

Begroting 
2013

Realisatie 
2013

Uitgaven

Uitgaven voor personeel (loonkosten en sociale lasten) 26 101 246 23 131 679 29 512 246 25 878 955 31 572 741 27 802 275

Andere personeelskosten 867 000 975 477 1 067 000 1 140 793 1 366 734 1 091 026

Uitgaven niet-informatica 15 522 806 15 243 725 17 954 082 13 831 659 21 263 541 18 039 092

Uitgaven voor informatica 3 553 312 4 891 772 3 695 523 2 608 484 4 615 523 4 590 283

Vermogensuitgaven niet-informatica 76 500 74 148 76 499 40 741 85 704 29 615

Vermogensuitgaven ICT 408 000 206 611 408 000 50 836 228 000 205 371

Subsidie NAT-bloedtesten 10 087 649 9 529 940 9 994 891 9 994 891 9 891 794 7 964 557

Taks RIZIV / / / / 9 859 154 5 530 644

Totaal 56 616 513 54 053 352 62 708 241 53 546 359 78 883 191 65 254 863



109Personeelsgegevens

Volgend op het tevredenheidonderzoek dat in 2012 
bij de fagg-medewerkers werd gehouden en in lijn 
met het daaruit voortvloeiende actieplan, zijn in 
2013 verschillende projecten opgestart. We ver-
noemen hierbij in het bijzonder het project Interne 

markt waarbij elke vacature van het fagg voortaan in 
de eerste plaats opengesteld wordt voor de interne 
medewerkers die hiervoor in aanmerking komen; zo 
kunnen contractuele en statutaire personeelsleden 
hun carrière binnen het fagg nieuw leven inblazen.

In 2013 zijn drieëntwintig selecties opgestart en 
een aantal grote selecties afgesloten, waaronder de 
tweetalige selecties voor inspecteur en inspecteurin-
genieur in het kader van het PMH.

ENKELE CIJFERS VOOR 2013

Verdeling per statuutAantal medewerkers 
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Evolutie fulltime equivalents (fte’s, volledige werkweek) in 2013  
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Personeelskosten 
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WETENSCHAPPELIJK COMITÉ

In 2013 concentreerde het Wetenschappelijk comité 
zich op verschillende thema’s : transparantie van in-
formatie en de belangenverklaring van de experten, 
de expertendatabank, het opvolgen van de ontwik-
keling van de richtlijn aangaande klinische studies, 
het opvolgen van de stand van zaken rond de kwa-
liteitsgarantie van grondstoffen voor magistrale en 
officinale bereidingen, vooral voor deze die gebruikt 
worden in zeer kleine hoeveelheden. 

Het is wettelijk verplicht om de dagordes, de no-
tulen, het huishoudelijk reglement en de belan-
gen van de leden van alle commissies openbaar te 
maken. Deze worden gepubliceerd op de website 
van het fagg. Mogelijke belangenconflicten van de 
commissieleden en van zowel de interne als ex-
terne experten die instaan voor de evaluaties voor 
het fagg worden voor elk dossier gecontroleerd. 
Hierbij moet een evenwicht gevonden worden 
tussen belangenconflicten en een kwaliteitsvolle 
wetenschappelijke expertise. 

Het Wetenschappelijk Comité reflecteerde ook 
over zijn rol binnen een agentschap in verande-
ring, bijvoorbeeld naar aanleiding van de geplande 
herstructurering van de Commissie voor genees-
middelen voor menselijk gebruik, en de mogelijke 
implicaties hiervan voor de andere commissies en 

betrokken experten. Het Wetenschappelijk Comité 
wenst zijn transversale rol te blijven spelen en nog 
verder te versterken door samenwerking binnen 
therapeutische domeinen en rond wetenschappe-
lijke thema’s die prioritair zijn voor het agentschap.

RAADGEVEND COMITÉ

In 2013 vergaderde het Raadgevend comité twee 
keer. Tijdens deze vergaderingen werd er een stand 
van zaken over actuele thema’s gegeven.
Zo kwamen in 2013 volgende thema’s aan bod:
 •  het nieuwe Europese reglementair kader rond 

geneesmiddelenbewaking voor geneesmid-
delen voor menselijk gebruik dat in juli 2012 
van kracht is gegaan en de omzetting ervan 
naar Belgische regelgeving; 

 •  de nieuwe Europese verordening rond klini-
sche studies en de toelichting van de discus-
sies ter hoogte van de Europese Raad en het 
Europese Parlement; 

 •  de omzetting van de richtlijn rond namaakge-
neesmiddelen naar nationale regelgeving;

 •  de vooruitgang van het plan medische hulp-
middelen van de Minister van Volksgezondheid.

DOORZICHTIGHEIDSCOMITÉ

De nieuwe leden van het Doorzichtigheidscomité 
werden op maandag 25 maart 2013 officieel be-

noemd door publicatie in het Belgisch staatsblad. De 
leden van het Comité zijn voor een periode van vier 
jaar benoemd en hun benoeming is hernieuwbaar.

In 2013 vergaderde het Doorzichtigheidscomité 
vijf keer. Op 18 april 2013 werden de heren Johan 
Eykens en Jan Depoorter respectievelijk als voorzit-
ter en ondervoorzitter verkozen.
De belangrijkste aandachtspunten van de plenaire 
vergaderingen waren:
 •  de begroting 2012 (eindafrekening) en de op-

volging van de begroting 2013;
 •  de opvolging van het personeels- en wer-

vingsplan 2013;
 •  de voorbereiding van de begroting 2014;
 •  de vooruitgang van het plan medische hulpmid-

delen van de minister van Volksgezondheid;
 •  het pilootproject autocontrole in het domein 

van de medische hulpmiddelen. De stakehol-
ders zijn voorstander van het principe;

 •  het strategisch plan van het fagg (presentatie 
algemene richting);

 •  de oprichting van een auditcomité in het fagg.

Aan de minister van Volksgezondheid werd een ad-
vies voor het begrotingsvoorontwerp 2014 overge-
maakt.  Daarin vragen de leden onder andere om:
 •  het fagg een autonomer en soepeler perso-

neelsbeleid te laten voeren met verwijzing 
naar het advies van 2012;

DE DRIE COMITÉS VAN HET FAGG
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 •  de opgebouwde reserves te gebruiken om 
nieuwe initiatieven te helpen financieren.  
Alle stakeholders zullen zich in deze omstan-
digheden engageren om volgens het fee for 
service-principe vanaf 2015 tot een toekom-
stige, evenwichtige financiering te komen;

 •  de financiering voor de sector van de genees-
middelenbewaking gefaseerd uit te voeren 
(voor 2014 = 1/3de van de gevraagde inves-
tering vanuit de reserves en vanaf 2015 een 
financiering door de stakeholders volgens het 
fee for service-principe);

 •  voor de hervorming van de geneesmiddelen-
commissie, het project Unmet Medical Need, 
de hervorming van de klinische studies en de 
verdere uitbouw van de speerpunten de fi-
nanciering vanuit de reserves uit te voeren 
volgens toepassing van het 1/3de principe 
met een fasering over de volgende jaren.

Besprekingen tussen de sector, beleidscel en an-
dere politieke verantwoordelijken hebben tot een 
voorstel geleid om in 2014 drie projecten te starten 
die met de ontwikkelingsfasen van een genees-
middel hebben te maken, namelijk Unmet Medi-
cal Need, de versterking van het speerpunt Early 
Phase Development en de vernieuwde Commissie 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.  
Via artikel 34 van de wet van 30 juli 2013 zal het 
fagg in 2014 onder bepaalde voorwaarden een 
gedeelte van zijn financiële reserves kunnen ge-
bruiken.

Het comité is een orgaan waar samenwerking en 
transparantie met de stakeholders de sleutelwoor-
den zijn.  Fee for service is belangrijk.  
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SPEERPUNT EARLY PHASE  
DEVELOPMENT

Het aantal klinische proeven in vroege fase blijft 
in België relatief constant. Voor 2013 noteren we 
op een totaal van 559 nieuwe klinische proeven 
146 fase I-proeven waarvan 33 proeven met een 
eerste toediening aan mensen. De tijd die nodig 
was voor de evaluatie van de aanvragen voor klini-
sche proef voor fase I die in het verleden kort was 
in België, bleef ook in 2013 beneden de wettelijk 
vastgelegde termijn van 15 kalenderdagen in de 
overgrote meerderheid (95,2%) van de gevallen. 
Gemiddeld waren er 11,4 dagen nodig voor eva-
luatie. Hiermee blijft België bij de koplopers in Eu-
ropa, zowel voor het aantal proeven als voor de 
nodige behandelingstijd.

De inspectieactiviteiten in de domeinen van de 
goede klinische praktijken of Good Clinical Practi-
ces (GCP) en van de goede fabricagepraktijken of 
Good Manufacturing Practices (GMP) van vroege 
fase onderzoek werden verder uitgebouwd. Alle 
klassieke fase I-onderzoekseenheden die zich bij 
het fagg hadden aangemeld, kregen het bezoek 
van onze inspecteurs. Globaal genomen blijkt dat 
er geen kritische tekortkomingen waren in de si-
tes. Uiteraard werden wel aanbevelingen tot ver-
betering geformuleerd waar dit nodig was. De 
invoering van omzendbrief 596, betreffende de 

toepassing van GMP voor productieactiviteiten in 
de praktijk van de klinische proeven, werd hier-
mee gerealiseerd.

Een andere belangrijke stap die in 2013 gezet 
werd, is de herbevestiging van het speerpunt EAR-
LY PHASE DEVELOPMENT als belangrijk strategisch 
interessegebied. Deze beslissing houdt een duide-
lijk engagement van het fagg in om op de ingesla-
gen weg verder te gaan, om in de toekomst onze 
betrokkenheid met het vroege fase onderzoek 
verder uit te breiden en om inspanningen te blij-
ven leveren om dit soort onderzoek te bevorderen. 
Hierbij zal zeker aandacht besteed worden aan de 
verdere verbetering van de kwaliteit waar nodig 
en zal er gestreefd worden naar het behoud ervan 
waar die al optimaal is.

Eind 2013 werd een bevraging georganiseerd bij de 
betrokken partners: firma’s, onderzoekers, sponsors 
of onafhankelijke contract onderzoeksorganisaties 
of Clinical Research Organisations (CRO’s), academi-
sche centra en ziekenhuisapotheken. Hierop ontvin-
gen we tot nu toe vijfentwintig reacties. Er werden 
vragen gesteld over de obstakels en belemmerin-
gen voor het uitvoeren van vroege fase proeven, de 
noden van de belanghebbenden en de mogelijkhe-
den voor het fagg om een faciliterende rol te spelen. 
Uiteraard zullen de antwoorden gebruikt worden om 
onze doelstellingen voor 2014 bij te sturen.

SPEERPUNT VACCINS

Het speerpunt VACCINS situeert zich in het domein 
van de evaluatie van gegevens over vaccins, gaan-
de van kwaliteitsgegevens tot niet-klinische en kli-
nische gegevens, bijvoorbeeld voor aanvragen voor 
het op de markt brengen van nieuwe vaccins of het 
formuleren van wetenschappelijke adviezen aan fir-
ma’s met betrekking tot hun vaccinontwikkeling.

2013 is synoniem voor het bestendigen van het 
netwerk en de samenwerkingsverbanden:
 •  er was veel aandacht voor de interne samen-

werking tussen het DG PRE vergunning en het 
DG POST vergunning bij het analyseren van 
meldingen van mogelijke bijwerkingen of on-
gewenste effecten na het toedienen van een 
vaccin, en met het DG INSPECTIE om de terug-
roeping of recall van een vaccin te coördine-
ren en de implicaties ervan op wereldschaal 
te evalueren;

 •  het netwerk met de externe partners werd 
verder uitgebouwd;

 •  het fagg kwam meer onder de aandacht via 
talrijke nationale samenwerkingsverbanden 
met andere bevoegde instanties zoals de Hoge 
Gezondheidsraad (HGR), het RIZIV, academi-
sche centra, het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid, en het Waals en Brussels Gewest. 
De samenwerking met het Wetenschappelijk 
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Instituut voor de Volksgezondheid (WIV) fo-
cust zich enerzijds op de kwaliteitsaspecten 
van vaccins en anderzijds op de epidemio-
logie van infectieziekten die kunnen voorko-
men worden door vaccinatie. De samenwer-
king met het Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg (KCE) legt de klemtoon op 
de socio-economische analyse van de imple-
mentatie van vaccinatieschema’s in België;

 •  op Europees vlak wordt dit speerpunt erkend 
via de Belgische vertegenwoordiging binnen 
het EMA, zoals in:

  -  het Comité voor geneesmiddelen voor men-
selijk gebruik of Committee for Medicinal 
Products for Human Use (CHMP);

  -  de werkgroep voor vaccins, de Vaccines 
Working Party (VWP). Naast de officiële 
vertegenwoordiging volgen interne evalua-
toren uit verschillende disciplines, kwaliteit, 
niet-klinisch en klinisch, de werkzaamheden 
van de VWP op;

  -  het Pediatrisch Comité of Paediatric Commit-
tee (PDCO), specifiek voor de evaluatie van het 
pediatrische ontwikkelingsplan voor vaccins;

  -  de werkgroep biologische geneesmiddelen 
of Biologics Working party (BWP);

  -  de werkgroep over veiligheidsaspecten of 
Safety Working Party (SWP);

  -  de werkgroep wetenschappelijke adviezen 
of Scientific Advice Working Party (SAWP);

 •  zelfs op mondiaal niveau leverde het speer-
punt VACCINS belangrijke activiteiten in 2013:

  -  via de samenwerking met de Wereldge-
zondheidsorganisatie of World Health Orga-
nization (WHO) in het kader van het WHO 
Expanded Program on Immunization (EPI) 
voor het beschikbaar stellen van vaccins 
voor gebruik buiten de Europese Unie (EU), 
en in het kader van het Global Polio Eradi-
cation Initiative (GPEI) voor de transitie van 
het trivalente naar het bivalente orale polio-
vaccin in het primaire vaccinatieschema;

  -  de educatieve bijdrage aan de Fondati-
on Mérieux en aan de Cours international 
francophone de vaccinologie (CIFV), een 
geavanceerde professionele Master Volks-
gezondheid en Internationale Volksgezond-
heid, geaccrediteerd door het TropEd (Euro-
pean Network for Education in International 
Health), een netwerk van Europese universi-
teiten rond tropische geneeskunde.

SPEERPUNT ONCOLOGIE

In 2013 werden de activiteiten van het speerpunt 
ONCOLOGIE hoofdzakelijk geconcentreerd in het 
domein van onderzoek en ontwikkeling of Rese-
arch & Development (R&D). Het gaat hierbij om 
aanvragen voor klinische studies of Clinical Trial 
Applications (CTA’s), nationaal en Europees weten-

schappelijk advies (WTA’s), activiteiten in het kader 
van nationale en Europese regelgeving voor pedia-
trische geneesmiddelen en de UMN-problematiek. 
Bijkomend kreeg het fagg in 2013 voor de eerste 
keer het co-rapporteurship toegewezen voor een 
VHB-aanvraag via de centrale vergunningsprocedu-
re of Centralised Procedure (CP) voor een oncolo-
gisch geneesmiddel (olaparib, voor de behandeling 
van ovariumkanker) en het rapporteurship voor 
een CP voor een oncologisch geneesmiddel (Lenvi-
ma, voor de behandeling van schildklierkanker) die 
zullen starten in 2014.

Enkele specifieke cijfers/feiten voor 2013:
 •  er werden 75 aanvragen voor CTA’s voor on-

cologische geneesmiddelen ingediend bij het 
fagg, voornamelijk voor fase I-III klinische 
proeven (evenredige verdeling), waarvan ver-
schillende met ATMP’s;

 •  er werden vijf aanvragen voor schrijnende ge-
vallen of Compassionate Use (CU) en veertien 
aanvragen voor Medische Noodprogramma’s 
of Medical Need Program (MNP’s) goedge-
keurd;

 •  België leverde de coördinator voor dertien on-
cologische Europese WTA’s, waarvan drie voor 
biosimilaire geneesmiddelen;

 •  op nationaal niveau werden drie WTA’s behan-
deld voor oncologische geneesmiddelen;

 •  activiteiten in het kader van de regelgeving 



117De speerpunten van het fagg

voor pediatrische geneesmiddelen:
  -  rapporteur pediatrische onderzoeksplannen 

of Paediatric Investigation Plans: 18;
  -  peer review pediatrische onderzoeksplannen 

of Paediatric Investigation Plans: 8;
  -  non-clinical topic leader die de niet-klinische 

gegevens van een aanvraag beoordeelt en 
het resultaat voorlegt aan de niet-klinische 
werkgroep of Non Clinical Working Group van 
de PDCO: 14;

  -  Art. 45 Regulation N° 1901/2006 dat voor-
ziet dat alle gegevens over oude producten 
buiten patent die nooit ter evaluatie bij een 
bevoegde instantie werden ingediend, moe-
ten geëvalueerd worden door de nationaal 
bevoegde instanties en de SKP aangepast 
indien nodig, dossiers als rapporteur: 2;

 •  in samenwerking met het EMA werkt het 
niet-klinisch team ook aan een project om de 
impact van juveniele dierproeven op de ont-
wikkeling van oncologische geneesmiddelen 
voor kinderen te beoordelen;

 •  op het vlak van contacten met de betrokken 
industrie werden in 2013 drie portfolioverga-
deringen georganiseerd.

Het speerpunt ONCOLOGIE werd vertegenwoordigd 
op verschillende nationale en internationale fora:
 • Paediatric oncology taskforce van de PDCO;
 •  15th Annual Meeting of the Belgian Society of 

Medical Oncology 2013 (BSMO), 01-02.03.2013;
 •  International Ovarian Tumour Analysis (IOTA), 

26-27.04.2013, KULeuven,
 •  16th Post-ASCO Meeting 2013 meeting, 

29.06.2013;
 •  Symposium 25 Years of medical oncology, 

13.09.2013, Cliniques Universitaires Saint-Luc;
 •  17th European Cancer Congress (Amsterdam), 

27.09.2013 – 01.10.2013;
 •  EUCROF Conference 2013: The Future of Euro-

pe in the Worldwide Scene of Clinical Research, 
8-9.10.2013;

 •  Improving oncology drug development for 
children and adolescents georganiseerd door 
de Biotherapy Development Association (BDA), 
18-19.10.2013, Parijs.

De samenwerking van het speerpunt ONCOLOGIE 
met het Kankercentrum werd in 2013 verder be-
stendigd door deelname van het fagg aan het pro-
ject gepersonaliseerde geneeskunde en zal worden 
verdergezet in 2014.

Ook de samenwerking met het RIZIV werd voortge-
zet, onder meer door deelname aan de activiteiten 
van het Begeleidingscomité Immunotherapie voor 
de behandeling van melanoom en glioom en mee 
te werken aan het finaal evaluatierapport van de 
expertenwerkgroep opgericht in het kader van het 
MNP Avastin in glioblastoom.

Voor 2014 blijft de focus gericht op de R&D-ge-
relateerde activiteiten in combinatie met een ver-
hoogde betrokkenheid bij de CP van oncologische 
geneesmiddelen.
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DG PRE VERGUNNING

Het DG PRE vergunning speelt een belangrijke rol in 
het stimuleren van innovatie, het leveren van weten-
schappelijk advies (WTA), het evalueren van klinische 
proeven en in het behandelen van aanvragen voor 
het toekennen van verguning voor het in de handel 
brengen (VHB) voor geneesmiddelen voor menselijk 
en diergeneeskundig gebruik. Voor de geneesmidde-
len voor menselijk en diergeneeskundig gebruik die 
vergund worden via de centrale procedure voor het 
verkrijgen van een VHB (CP) staat het DG PRE ver-
gunning ook in voor de opvolging van de wijzigingen 
aan de VHB of variaties. De wetenschappelijke beoor-
deling van de gegevens die de verschillende types 
aanvragen ondersteunen, wordt over het algemeen 
binnen het DG PRE vergunning uitgevoerd, ook als de 
aanvraag in een ander DG werd ingediend. Bij deze 
beoordeling wordt gebruik gemaakt van Europese 
richtlijnen en –snoeren, onafhankelijk van het feit of 
het een nationale of Europese procedure gaat.
Het is uiterst belangrijk dat het DG PRE vergunning 
de wetenschappelijke evoluties en de evoluties in de 
regelgeving nauwlettend opvolgt en op Europees ni-
veau een pertinente actieve inbreng verzekert in de 
discussies die op dat gebied worden gevoerd. Het DG 
PRE vergunning is dan ook permanent vertegenwoor-
digd in de meeste Europese wetenschappelijke co-
mités en bijbehorende werkgroepen. Europese eva-
luatieopdrachten, bijvoorbeeld als rapporteur van de 

CP of als coördinator in de Europese procedure voor 
WTA, kunnen enkel verworven en efficiënt worden 
uitgevoerd als het DG PRE vergunning aanwezig is in 
de relevante comités of werkgroepen.

DG POST VERGUNNING

Het DG POST vergunning is op zijn beurt vertegen-
woordigd in verschillende Europese comités of 
werkgroepen die werkzaam zijn op het gebied van 
vigilantie en goed gebruik van geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten. Door deze deelname blij-
ven wij altijd op de hoogte van de ontwikkelingen 
op het niveau van geneesmiddelen, medische hulp-
middelen, bloed, cellen en weefsels. De Belgische 
knowhow wordt met onze Europese collega’s gedeeld 
en het overleg zorgt voor een betere harmonisatie.

DG INSPECTIE

In het kader van de harmonisatie van inspectie- en 
controleactiviteiten en de bestrijding van de farma-
ceutische criminaliteit zijn de medewerkers van het 
DG INSPECTIE vertegenwoordigd op internationale 
fora met andere internationale bevoegde instanties.

Hierbij een overzicht van een aantal interne mede-
werkers die ons agentschap op de meest frequen-
te internationale comités, werkgroepen en andere 
platformen vertegenwoordigen (info voor 2014).

INTERNATIONALE VERTEGENWOORDIGING IN 2013
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EMA Management Board (EMA MB)

Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal
Greet Musch (DG PRE vergunning)

EMA Committees

Committee for Advanced Therapies – CAT Claire Beuneu (DG PRE vergunning)
Belaïd Sekkali (DG PRE vergunning)

Committee for Medicinal Products  
for Human Use – CHMP

Christophe Focke (DG PRE vergunning)
Valerie Lescrainier (DG PRE vergunning)
Daniel Brasseur
Bart Van Der Schueren
Karima Ourdache (DG PRE vergunning)

Committee for Medicinal Products for  
Veterinary Use – CVMP

Frédéric Klein (DG PRE vergunning)
Bruno Urbain (DG PRE vergunning)

Committee for Orphan Medicinal  
Products – COMP

André Lhoir (DAG)

Committee on Herbal Medicinal  
Products – HMPC

Gert Laekeman
Heidi Neef (DG PRE vergunning)
Wim Vervaet (DG PRE vergunning)

Paediatric Committee – PDCO Jacqueline Carleer (DG PRE vergunning)
Koen Norga

Pharmacovigilance Risk Assessment  
Committee - PRAC

Jean-Michel Dogné
Veerle Verlinden (DG POST vergunning)

CHMP/CVMP Working Parties

Joint CHMP/CVMP Quality Working  
Party – QWP (Standing Working Party)

Katrien Van Landuyt (DG PRE vergunning)
René Hanselaer (DG PRE vergunning)

Joint CVMP/CHMP ad hoc Working Group  
on the application of the 3Rs  
(Replacement, Reduction and Refinement) 
in the development of medicinal products 
(Temporary working party)

Sonja Beken (DG PRE vergunning)

CHMP Working Parties

Biologics Working Party – BWP  
(Standing Working Party)

Alan Fauconnier (DG PRE vergunning)

Safety Working Party – SWP  
(Standing Working Party)

Sonja Beken (DG PRE vergunning)
Karen De Smet (DG PRE vergunning)

Scientific Advice Working Party – SAWP  
(Standing Working Party)

Minne Casteels
Dieter Deforce
Walter Janssens (DG PRE vergunning)

Similar Biological (Biosimilar) Medicinal 
Products Working Party – BMWP  
(Temporary Working Party)

Karen De Smet (DG PRE vergunning)

Vaccine Working Party – VWP  
(Temporary Working Party)

Daniel Brasseur
Karen De Smet (DG PRE vergunning)

CVMP Working parties

Efficacy Working Party – EWP-V (Standing 
Working Party)

Sandy Vermout (DG PRE vergunning)

Pharmacovigilance Working Party – PhVWP-V 
(Standing Working Party)

Els Dewaele (DG POST vergunning)

Safety Working Party – SWP-V (Standing 
Working Party)

Philippe Delahaut

Scientific Advice Working Party – SAWP-V 
(Standing Working Party)

Frédéric Klein (DG PRE vergunning)

Working Group on Quality Review of docu-
ments – (human + veterinary) (Associated 
groups) (Standing Working Party)

Dries Minne (DG PRE vergunning)

EMA and its Working groups

EudraCT Kristof Bonnarens (DG PRE vergunning)
Erik Everaert (DG PRE vergunning)
Pieter Vankeerberghen (Od)

EudraGMP Pieter Vankeerberghen (Od)

EudraLink Nicolas Leroy (Od)

Eudranet Nicolas Leroy (Od)

EudraPharm Godefroid Wokala Libambu (Od)

EudraVigilance Human Nicolas Leroy (Od)
Olivier Bouffioux (DG POST vergunning)
Dieter Cenens (DG POST vergunning)

EudraVigilance Veterinary Els Dewaele (DG POST vergunning)
Nicolas Leroy (Od)

Eurs Pieter Vankeerberghen (Od)

GCP Inspectors Working Group Dominique Delforge (DG INSPECTIE)
Sarah T’Kindt (DG INSPECTIE)

GMP/GDP Inspectors Working Group Karin Froidbise (DG INSPECTIE)
Catherine Planchon (DG INSPECTIE)
Wim Van Linden (DG INSPECTIE)
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Homeopathic Medicinal Products Working 
Group – HMPWG

Marie-Anne Mouyart (DG PRE vergunning)
Patricia Bodart (DG PRE vergunning)

Telematics Support Group Magali Durieux (Od)
Pieter Vankeerberghen (Od)

Working Group of Communication  
Professionals – WGCP

Ann Eeckhout (DAG)

Working Group of Enforcement Officers – 
WGEO

Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTIE)

Working Group of Quality Managers (WGQM) Christelle Beeckmans (DAG)
Véronique De Troyer (DAG)

Council of Europe

Committee of Experts on the Classification of 
Medicines as Regards their Supply – CD-P-
PH/PHO

Eline Vanderbiest (DG POST vergunning)

European Committee on Blood Transfusion – 
CD-P-TS

Ludo Muylle (DG POST vergunning)

European Committee on Organ Transplanta-
tion – CD-P-TO

Leen Coene
Ludo Muylle (DG POST vergunning)

European Committee on Pharmaceuticals and 
Pharmaceutical Care – CD-P-PH

Josiane Van der Elst (DG INSPECTIE)

Committee of Experts on minimising the 
public health risks posed by counterfeiting  
of medical products and related crimes –  
CD-P-PH/CMED

Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTIE)

Committee of Experts on quality and safety 
standards in pharmaceutical practices and 
Pharmaceutical Care – CD-P-PH/PC

Tom Brusselmans (DG INSPECTIE)

European Pharmacopoeia Commission Katrien Van Landuyt (DG PRE vergunning)

Pompidou Group Charles Denonne
Ad hoc experten

Council of European Ministers

Working Party on Pharmaceuticals  
and Medical Devices

Els Geeraerts (DAG)
Ad hoc experten

European Commission

Ad-hoc Group on Clinical Trials Greet Musch (DG PRE vergunning)
Kristof Bonnarens (DG PRE vergunning)

Central Management Committee – CMC Vanessa Binamé (DG POST vergunning)
Anne Van Nerom

(Invented) Name Review Group – NRG  
(Associated groups) (Standing Working Party)

Vanessa Binamé (DG POST Vergunning)
Valerie Lescrainier (DG PRE vergunning)
Valerie Willox (DG PRE vergunning)

Pharmacovigilance Inspectors Working  
Group – PhV IWG

Christophe Debruyne (DG INSPECTIE)
Nele Matthijs (DG INSPECTIE)

Process Analytical Technology  
Team – PAT Team

Catherine Planchon (DG INSPECTIE)
Wim Van Linden (DG INSPECTIE)

Virtual Advertising Network Alain Denis (DG INSPECTIE)

EU Telematics Controlled Terms – EUTCT Pieter Vankeerberghen (Od)

TIGes-veterinary subgroup Pieter Vankeerberghen (Od)

HMPC Working party

Quality Drafting Group – DG Q (Temporary 
Working Party)

Heidi Neef (DG PRE vergunning)

HMPC Working Party on Community Mono-
graphs and Community Lists (MLWP) (Stan-
ding working party)

Gert Laekeman
Arnold Vlietinck

PDCO Working party

Non-Clinical Working Group Jacqueline Carleer (DG PRE vergunning)

Paediatric Formulation Working Group Isabelle Delneuville

HMA and its Working groups

Working Group implementation of the AMR 
Revised Action Plan

Greet Musch (DG PRE vergunning)

HMA Management Group – HMA-MG Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal

Clinical Trials Facilitation Group – CTFG Kristof Bonnarens (DG PRE vergunning)
Greet Musch (DG PRE vergunning)

Co-ordination Group for Mutual Recognition 
and Decentralised Procedures – Human – 
CMDh

Sophie Colyn (DG PRE vergunning)
Katelijne Van Keymeulen (DG PRE vergun-
ning)

Co-ordination Group for Mutual Recognition 
and Decentralised Procedures – Veterinary – 
CMDv

Valerie Van Merris (DG PRE vergunning)

EMACOLEX Steven Hippe (DAG)

Task Force on Improvement of Veterinary 
Medicines Legislation

Greet Musch (DG PRE vergunning)

Heads of Medicines Agencies – HMA Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal
Els Geeraerts (DAG)
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Competent Authorities for Medical Devices 
(CAMD)

Vanessa Binamé (DG POST vergunning)
Anne Van Nerom

Electronic Labelling Working Group Frédérique Meulders (DG POST vergunning)

Eudamed Working Group Damien Lambot (DG POST vergunning)
Frédérique Meulders (DG POST vergunning)
Philippe Scohy (Od)
Anne Van Nerom

Medical Devices Expert Group on Borderline 
and Classification

Frédérique Meulders (DG POST vergunning)
Anne Van Nerom

Meeting of the Competent Authorities for 
blood and blood components

Ludo Muylle (DG POST vergunning)

Competent Authorities for TISSUES AND CELLS Ludo Muylle (DG POST vergunning)

Medical Devices EXPERT Group – MDEG Frédérique Meulders (DG POST vergunning)
Anne Van Nerom

Notice to Applicants – NTA Sophie Colyn (DG PRE vergunning) - humaan
Valerie Van Merris (DG PRE vergunning) – 
veterinair
Anne Wespes (DAG)

Pharmaceutical Committee – human Els Geeraerts (DAG)
Wim Penninckx (DG PRE vergunning)

Pharmaceutical Committee – veterinary Els Geeraerts (DAG)
Greet Musch (DG PRE vergunning)

Process on Corporate Responsibility  
in the field of Pharmaceuticals

Els Geeraerts (DAG)

Regulatory Committee on quality and safety 
of blood

Ludo Muylle (DG POST vergunning)

Regulatory Committee on Tissues and Cells Ludo Muylle (DG POST vergunning)

Regulatory Committee on Medical Devices Vanessa Binamé (DG POST vergunning)
Anne Van Nerom

Standing Committee – human Els Geeraerts (DAG)
Greet Musch (DG PRE vergunning)

Standing Committee – veterinary Els Geeraerts (DAG)
Greet Musch (DG PRE vergunning)

Transparency Committee Els Geeraerts (DAG)

TSE/BSE Working Group Frédérique Meulders (DG POST vergunning)

Vigilance Working Group (Materiovigilance) Damien Lambot (DG POST vergunning)
Sebastien Vanackere (DG POST vergunning)
Anne Van Nerom

Working Group on Clinical Investigation and 
Evaluation - CIE

Steve Eglem (DG POST vergunning)
Greet Mush (DG PRE vergunning)

IVD Technical Group Greet Mush (DG PRE vergunning)
Anne Van Nerom

New & Emerging Technologies Working Group 
(NET)

Anne Van Nerom

Compliance and Enforcement Group (COEN) Anne Van Nerom

Notified Body Operations Group (NBOG) Katrien Martens (DG INSPECTIE)
Anne Van Nerom

Working Group on coding of tissues and cells Ludo Muylle (DG POST vergunning)

PIC/s

PIC/s Committee Karin Froidbise (DG INSPECTIE)
Josiane Van der Elst (DG INSPECTIE)

UNO

Commission on Narcotic Drugs – CND Greet Declerck (DG INSPECTIE)
Ad hoc experten

International Narcotics Control Board – INCB Greet Declerck (DG INSPECTIE)
Ad hoc experten

WHO

International Medical Products  
Anti-Counterfeiting Taskforce (IMPACT)

Daniel Reynders
Roy Vancauwenberghe (DG INSPECTIE)

Od: ondersteunende diensten.
DAG: Diensten van de Administrateur-generaal.

Internationale vertegenwoordiging in 2013
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NATIONALE VERTEGENWOORDIGING
Commissies en overlegplatformen van het fagg in 2013

DE FAGG-VERTEGENWOORDIGING

Om het takenpakket van het fagg optimaal uit te 
voeren, doet het agentschap een beroep op verschil-
lende instanties: de fagg-commissies, de nationale 
overlegplatformen met andere overheidsdiensten, 

instellingen en partners en de fagg-vertegenwoordi-
gers in nationale en internationale commissies, comi-
tés en werkgroepen.

In het overzicht hieronder kan u de fagg-commissies, 
de overlegplatformen georganiseerd door het fagg 
en de overlegplatformen met overheidsdiensten en 
instellingen op basis van een protocol terugvinden.

Fagg-commissies

DG PRE vergunning DG POST vergunning DG INSPECTIE

Commissie van Advies

Commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Commissie voor de erkenning van instellingen  
die de voorafgaande visums voor wetenschappelijke  

manifestaties toekennen

Commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik

Erkenningscommissie apothekers klinische biologen

Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen

Farmacopeecommissie

Gemengde Commissie (humaan luik + veterinair luik)

Vestigingscommissie voor apotheken  
(voor dossiers in Frans + voor dossiers in Nederlands)
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Overlegplatformen van het fagg, georganiseerd door het fagg

Overlegplatform Patiënten DG POST vergunning

Overlegplatform Regulatory (vroeger Technisch Overleg Registratie, TOR) DG PRE vergunning

Overlegplatform Groothandelaars-verdelers (vroeger NVGV-Ophaco) DG INSPECTIE

Overlegplatform Aflevering (vroeger APB-Ophaco) DG INSPECTIE

Overlegplatform Medische hulpmiddelen DG POST vergunning

Overlegplatform MLM DAG

Overlegplatform Bloed DG POST vergunning

Overlegplatform Ethische comités DG PRE vergunning

Overlegplatform Ziekenhuisapothekers DG INSPECTIE

Overlegplatform Diergeneeskunde DG INSPECTIE

Overlegplatformen met overheidsdiensten en instellingen op basis van een protocol

Overlegplatform met het FAVV DG INSPECTIE

Overlegplatform met het WIV DG PRE vergunning

Overlegplatform met het CODA DG PRE vergunning

Overlegplatform met het FANC DG PRE vergunning

Overlegplatform met de Economische zaken DG POST vergunning

Nationale vertegenwoordiging
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Regelgeving die de organisatie, werking en acti-
viteiten van het fagg bepaalt: zie www.fagg.be.
Nieuwe regelgevende elementen: wetten, ko-
ninklijke besluiten (KB’s), ministeriële besluiten 
(MB’s) en omzendbrieven gepubliceerd in 2013.

WETTEN EN BESLUITEN  
GEPUBLICEERD IN 2013

Medewerking aan:
 Wet van 19 maart 2013 houdende diverse bepalin-
gen inzake gezondheid (I);
Wet van 20 juni 2013 tot wijziging van de wet van  
25 maart 1964 op de geneesmiddelen;
 Wet van 15 december 2013 met betrekking tot de 
medische hulpmiddelen;
Programmawet (I) van 26 december 2013;
KB van 12 juli 2013 tot wijziging van het KB van  
18 maart 1999 betreffende de medische hulpmid-
delen;
KB van 12 juli 2013 tot wijziging van het KB van  
14 november 2001 betreffende medische hulpmid-
delen voor in-vitro diagnostiek.

Koninklijke en ministeriële besluiten :
 KB van 17 december 2012 betreffende de toeken-
ning van de subsidie 2010 aan ethische comités en 
tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 
2004 inzake experimenten op de menselijke per-
soon;

 MB van 19 december 2012 tot goedkeuring van 
het huishoudelijk reglement van de Commissie voor 
kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik;
 KB van 19 december 2012 tot toekenning van een 
toelage voor het jaar 2013 aan het Belgisch Centrum 
voor Farmacotherapeutische Informatie;
MB van 1 februari 2013 betreffende de erkenning 
van instellingen voor de afneming, de bereiding, 
de bewaring en de distributie van bloed en labiele 
bloedderivaten van menselijke oorsprong;
 MB van 28 februari 2013 betreffende de erkenning 
van instellingen voor de afneming, de bereiding, 
de bewaring en de distributie van bloed en labiele 
bloedderivaten van menselijke oorsprong;
 KB van 20 maart 2013 tot wijziging van het KB van 
22 januari 1998 houdende regeling van sommige 
psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking 
en therapeutisch advies;
KB van 3 april 2013 tot erkenning van de instellin-
gen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 
maart 1964 op de geneesmiddelen;
 KB van 16 april 2013 tot wijziging van het KB van  
15 juli 2004 tot bepaling van de bijdragen te betalen 
in het kader van een verzoek om advies of toelating 
voor het uitvoeren van een klinische proef of een 
experiment;
KB van 23 april 2013 tot toekenning van een toela-
ge aan de vzw Farmaka;
KB van 21 mei 2013 tot wijziging van het KB van  
19 december 2012 tot toekenning van een toelage 

voor het jaar 2013 aan het Belgisch Centrum voor 
Farmacotherapeutische Informatie;
 KB van 28 mei 2013 tot wijziging van het KB van  
14 december 2006 betreffende geneesmiddelen 
voor menselijk en diergeneeskundig gebruik;
KB van 6 juni 2013 tot wijziging van het KB van  
7 april 1995 betreffende de voorlichting en de recla-
me inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik;
KB van 17 juni 2013 betreffende de verpakking, eti-
kettering en aflevering van magistrale en officinale 
bereidingen tegen hoest en verkoudheid en tot wij-
ziging van het besluit van de Regent van 6 februari 
1946 houdende reglement op het bewaren en ver-
kopen van gifstoffen;
KB van 17 juni 2013 tot wijziging van het KB van 
28 juni 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 4 april 1996 betreffende de afneming, de berei-
ding, de bewaring en de terhandstelling van bloed 
en bloedderivaten van menselijke oorsprong;
KB van 24 juni 2013 houdende toekenning van een 
dotatie ten bate van het fagg;
KB van 19 september 2013 tot wijziging van het KB 
van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor 
de apothekers;
KB van 19 september 2013 tot wijziging van het 
KB van 14 december 2006 betreffende geneesmid-
delen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik;
KB van 18 oktober 2013 tot wijziging van het KB 
van 14 december 2006 betreffende geneesmidde-
len voor menselijk en diergeneeskundig gebruik;
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KB van 22 november 2013 tot toekenning van een 
toelage voor het jaar 2013 aan het antimicrobial 
consumption and resistance in animals;
KB van 26 november 2013 tot wijziging van het 
besluit van de Regent van 6 februari 1946 houden-
de reglement op het bewaren en het verkopen van 
gifstoffen;
MB van 17 december 2013 tot vastlegging van het 
model van aanvraagformulier voor erkenning als 
volledig erkend ethisch comité;
Diverse benoemingsbesluiten bij de Commissies 
ingesteld bij het fagg.

OMZENDBRIEVEN IN 2013

23.12.2013: omzendbrief 605 - Aan de houders 
van de vergunning voor het in de handel brengen 
of registratie van geneesmiddelen voor menselijk of 
diergeneeskundig gebruik.
Administratieve vereenvoudiging: één centraal 
meldpunt voor informatie over het al dan niet be-
schikbaar zijn van vergunde geneesmiddelen.
23.09.2013: omzendbrief 603 + aanvraagformulier 
- Ter attentie van de houders van een vergunning 
voor het in de handel brengen of registratie van ge-
neesmiddelen (wijzigt de omzendbrief 532 bis van 
8 juli 2011).
09.09.2013: omzendbrief 591 - Ter attentie van de 
fabrikanten en invoerders van grondstoffen.
Analyse, analyserapport en vervaldatum van de grond-

stoffen bedoeld door het KB van 19 december 1997.
09.09.2013: omzendbrief 590 - Ter attentie van de 
officina-apothekers zoals bedoeld in het KB van 19 
december 1997.
Het gebruik van conforme grondstoffen in magistrale 
en officinale bereidingen.
15.07.2013: omzendbrief 601 + bijlage 1 + bijlage 2 
+ document met vragen en antwoorden (Questions 
and answers, Q&A) - Ter attentie van de houders 
van een vergunning voor het in de handel brengen 
(VHB) van geneesmiddelen voor diergeeskundig ge-
bruik.
Melden van de lokale contactpersoon en actuele 
informatie inzake geneesmiddelenbewaking (dier-
geneeskundig) aan het fagg door de houders van 
een VHB.
15.07.2013: omzendbrief 600 + bijlage 1 + bijlage 
2 + document Q&A - Ter attentie van de houders 
van een vergunning voor het in de handel brengen 
(VHB) of een registratie van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik.
Melden van de lokale contactpersoon en actuele 
informatie inzake geneesmiddelenbewaking (hu-
maan) aan het fagg door de houders van een VHB 
of een registratie.
15.07.2013: omzendbrief 599 - Ter attentie van de 
houders van een vergunning voor het in de handel 
brengen of registratie van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik.
Nieuwe Europese regelgeving betreffende genees-

middelenbewaking voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik (nationale VHB’s en regsitraties) 
- nationale toepassing.
13.05.2013: omzendbrief 598 - Aan de opdrachtge-
vers en aanvragers van klinische proeven.
Betaling voor de aanvragen van klinische proeven.
28.03.2013: omzendbrief 597 - Ter attentie van de 
voorzitters van de ethische comités.
Uitstaande betalingen voor de ethische comités (jaar 
2010).
25.02.2013: omzendbrief 596 - Aan de opdrachtge-
vers, de fabrikanten en/ of distributeurs van genees-
middelen voor onderzoek, de ziekenhuisapothekers, 
de hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen, de zie-
kenhuisdirecteurs, de fase-I centra, de directeurs van 
instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.
Productie- en distributieactiviteiten met geneesmid-
delen voor onderzoek.
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Federaal agentschap  
voor geneesmiddelen en  
gezondheids-producten – fagg
Eurostation II 
Victor Hortaplein 40/40
1060 BRUSSEL

Algemeen telefoonnummer: +32 2 524 80 00  
(Permanentie van 8.00 tot 17.00 uur)
Algemeen faxnummer: +32 2 524 80 01
welcome@fagg.be
www.fagg.be
EORI-nummer BE0884579424

Secretariaat van de  
Administrateur-generaal,  
Xavier De Cuyper
tel. +32 2 524 80 05
fax +32 2 524 80 03
management@fagg.be

Mediacontacten
Ann Eeckhout, woordvoerder van het fagg en  
verantwoordelijke van de Afdeling Communicatie
tel. +32 2 524 80 12
gsm +32 495 23 71 69
comm@fagg.be

Afdeling Geneesmiddelen  
voor Diergeneeskundig Gebruik
infovet@fagg.be

Bewaking van de geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik
vig@fagg.be

Callcenter Registration – VHB,  
voor geneesmiddelen voor  
menselijk gebruik
tel. +32 2 524 80 04
registration@fagg.be

Informatie over geneesmiddelen  
en gezondheidsproducten
info.medicines@fagg.be

Inspectie en controle – Algemeen
inspection@fagg.be

Inspectie en controle – Afdeling  
Aflevering (Apotheken) 
pharmacy@fagg.be 
 
 
 
 

Inspectie en controle – Afdeling Industrie 
industry@fagg.be 
 
Juridische Afdeling
ius@fagg.be

Medische hulpmiddelen
meddev@fagg.be

Menselijk Lichaamsmateriaal (MLM)
mch-mlm@fagg.be

Onderzoek en ontwikkeling  
of Research and Development (R&D) 
ct.rd@fagg.be

Precursoren 
drugprecursor@fagg.be

Webmaster
webmaster@fagg.be

Wetenschappelijk-technisch advies (WTA)
sta@fagg.be

CONTACT
Enkele nuttige gegevens

mailto:welcome%40fagg.be?subject=
http://www.fagg.be
mailto:management%40fagg.be?subject=
mailto:comm%40fagg.be?subject=
mailto:infovet%40fagg.be?subject=
mailto:vig%40fagg.be?subject=
mailto:registration%40fagg.be?subject=
mailto:info.medicines%40fagg.be?subject=
mailto:inspection%40fagg.be?subject=
mailto:pharmacy%40fagg.be?subject=
mailto:industry%40fagg.be%0A?subject=
mailto:ius%40fagg.be?subject=
mailto:meddev%40fagg.be?subject=
mailto:mch-mlm%40fagg.be?subject=
mailto:ct.rd%40fagg.be?subject=
mailto:drugprecursor%40fagg.be?subject=
mailto:webmaster%40fagg.be?subject=
mailto:sta%40fagg.be?subject=


Jaarverslag 2013128

Uitgave en verspreiding
Federaal agentschap voor geneesmiddelen  
en gezondheidsproducten - fagg
Eurostation II
Afdeling Communicatie
Victor Hortaplein 40/40
1060 BRUSSEL
tel. +32 2 524 80 12
comm@fagg.be
www.fagg.be

Verantwoordelijke uitgever
Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal  
van het fagg

Coördinatie
Afdeling Communicatie van het fagg

Grafisch ontwerp en opmaak
The Crew Brussels
Cantersteen 47
1000 BRUSSEL
tel. +32 2 504 00 00
www.thecrewcommunication.com

Fotografie
Benjamin Streulens
fagg
Shutterstock

Vertaling
Afdelingen Communicatie en Vertaling  
van het fagg (Nederlands, Frans)
euroscript Luxembourg S.à r.l. (Engels)

Wettelijk Depot
D/2014/13.127/1

Dit jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands, 
Frans en Engels. De elektronische versie van dit 
jaarverslag 2013 is beschikbaar op de website  
van het fagg (www.fagg.be).

COLOFON

mailto:comm%40fagg.be?subject=
http://www.fagg.be
http://www.thecrewcommunication.com
http://www.fagg.be


Uw geneesmiddelen



Eurostation II 
Victor Hortaplein 40/40

1060 BRUSSEL
tel. +32 2 524 80 00
fax +32 2 524 80 01

www.fagg.be

Dit jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.  
De elektronische versie van dit jaarverslag 2013 is beschikbaar op de website  

van het fagg (www.fagg.be).

http://www.fagg.be
http://www.fagg-afmps.be
http://www.fagg.be


ADR Adverse Drug Reaction – Bijwerking van een geneesmiddel

ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé – Franse  
geneesmiddelenautoriteit

APB Algemene Pharmaceutische Bond - Nationale federatie van zelfstandige officina-apothekers

API Active Pharmaceutical Ingredient – Werkzame stof of actieve bestanddeel in geneesmiddelen

ASMF Active Substance Master File – Dossier dat enkel handelt over het actieve bestanddeel. Dit bestaat 
uit een open part en een closed part. Het open part kan deel uitmaken van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen of een wijziging ervan.

ASR Annual Safety Report - Jaarlijks veiligheidsverslag

ATMP Advanced Therapy Medicinal Product - Geneesmiddel voor geavanceerde therapie

BEMA Benchmarking of European Medicines Agencies – Benchmarking Europese  
geneesmiddelenautoriteiten

BI Bloedtransfusie-instelling

BRAS Belgian Regulatory Affairs Society

CAF Common Assessment Framework - Het CAF is een gemeenschappelijk Europees  
kwaliteitskader dat in de ganse publieke sector kan toegepast worden als een instrument  
om een organisatorische zelfevaluatie uit te voeren.

CAT Committee for Advanced Therapies – Wetenschappelijke comité dat verantwoordelijk is voor de 
evaluatie van de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie in Europa.

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use – Wetenschappelijk comité dat aanvragen voor 
nieuwe geneesmiddelen voor menselijk gebruik in Europa, via de centrale procedure, beoordeelt.

CMDh Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures,  
Human – Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures,  
geneesmiddelen voor menselijk gebruik

CMDv Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures,  
Veterinary - Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures, 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

CMS Concerned Member State – Betrokken lidstaat

CKG Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik

COC Gecombineerd oraal contraceptivum

CODA Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

COI Conflict of Interest – Belangenconflict

COMP Committee for Orphan Medicinal Products – Wetenschappelijk comité de CHMP adviseert  
omtrent het verlenen van het statuut van weesgeneesmiddel.

CP Centralised Procedure – Centrale procedure tot het verkrijgen van een vergunning voor  
het in de handel brengen van geneesmiddelen.

CTA Clinical Trial Application – Dossier voor het verkrijgen van een vergunning voor een klinische proef

CU Compassionate Use – Het gebruik van geneesmiddelen zonder vergunning voor het in de handel 
brengen in schrijnende gevallen

CVMP Committee for Medicinal Products for Veterinary Use - Wetenschappelijk comité dat aanvragen 
voor nieuwe geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in Europa, via de centrale  
procedure, beoordeelt.

CVMP Committee for Medicinal Products for Veterinary Use - Wetenschappelijk comité dat aanvragen 
voor nieuwe geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in Europa, via de centrale 
procedure, beoordeelt.

DAG Diensten van de Administrateur-generaal

DCP Decentralised procedure - Decentrale procedure tot het verkrijgen van een vergunning voor  
het in de handel brengen

DG Directoraat-generaal

DHPC Direct Healthcare Professional Communication – Schrijven dat naar de 
gezondheidszorgbeoefenaars wordt gezonden door de farmaceutische firma’s, om te informeren 
over mogelijke risico’s van geneesmiddelen

DMS Documentmanagementsysteem

DSUR Development Safety Update Report - Jaarlijks veiligheidsrapport in het kader van klinische proeven

EC Europese Commissie

EDQM European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare – Europees bureau  
(Raad van Europa) voor de beoordeling van de kwaliteit van geneesmiddelen en gezondheidszorg

EMA European Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau

EUDAMED European Database on Medical Devices - Europese databank voor medische hulpmiddelen

Eudra- 
Vigilance

Centrale databank van het EMA met rapporten over bijwerkingen van geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik vergund binnen de EU, afkomstig van Europese nationale 
geneesmiddelenautoriteiten en van farmaceutische bedrijven

fagg Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten – Belgische  
geneesmiddelenautoriteit.

FANC Federaal agentschap voor nucleaire controle

FAVV Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

FOD Federale Overheidsdienst

Lijst met een aantal definities  
en gebruikte afkortingen



GCP Good Clinical Practices – Goede klinische praktijken

GDP Good Distribution Practices – Goede distributiepraktijken

GMP Good Manufacturing Practices - Goede fabricagepraktijken

GOP Globaal opleidingsplan

HCG Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

HGR Hoge Gezondheidsraad

HMA Heads of Medicines Agencies – Netwerk van de Europese geneesmiddelenautoriteiten

HMPC Committee on Herbal Medicinal Products – Wetenschappelijk comité voor kruidengeneesmiddelen

HMPWG Homeopathic Medicinal Products Working Group – Werkgroep voor homeopathische  
geneesmiddelen

HTA Health Technology Assessment - Multidisciplinair onderzoek waarbij verschillende aspecten  
van een interventie in de gezondheidszorg worden geëvalueerd

IMP Investigational Medicinal Product - Een geneesmiddel voor onderzoek

KCE Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

KM Knowledge Management - Kennisbeheer

MA Marketing Authorisation – Vergunning voor het in de handel brengen, VHB

MAH Marketing Authorisation Holder – VHB-houder

MeSeA Medicines e-Submission and e-Approval – Elektronisch systeem voor indiening en goedkeuring 
van geneesmiddelendossiers

MIDMA Middle management

MLM Menselijk lichaamsmateriaal

MNP Medical Need Program - Medisch noodprogramma

MRL Maximale residu limiet of het wettelijk toegestane maximale restgehalte (residu)  
van een stof in of op levensmiddelen

MRP Mutual Recognition Procedure – Wederzijdse erkenningspocedure tot het verkrijgen van een VHB

NAT-testen Nucleic Acid Amplification Test – Bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek

NP National Procedure – Nationale procedure tot het verkrijgen van een VHB

NVGV Nationale vereniging van groothandelaar-verdelers van farmaceutische specialiteiten

Od Ondersteunende diensten

Ophaco Vereniging der Coöperatieve apotheken van België

PAC Post Approval Commitment - Verbintenis na goedkeuring

PAR Public Assessment Report - Openbaar beoordelingsrapport

PDCO Paediatric Committee – Wetenschappelijk comité dat paediatric investigation plans  
of het onderzoek voor het gebruik bij kinderen beoordeelt op Europees niveau.

PEN Pre Export Notifications

PhV Pharmacovigilance – Farmacovigilantie of geneesmiddelenbewaking

PhVWP Pharmacovigilance Working Party - Farmacovigilantiewerkgroep

PIP POLY IMPLANT PROTHESE, voormalig Frans bedrijf, producent van borstimplantaten

PRAC Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - Risicobeoordelingscomité voor  
geneesmiddelenbewaking

PSUR Periodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

PMH Plan Medische hulpmiddelen

R&D Research & Development - Onderzoek en ontwikkeling

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

RMP Risicomanagementplan

RMS Reference Member State - Referentielidstaat

RQ Vijfjaarlijkse hernieuwing

SAWP Scientific Advice Working Party - Wetenschappelijke advies werkgroep

SKP Samenvatting van de kenmerken van het product

SOE Afdeling Speciale Onderzoekseenheid

SOP Standard Operating Procedure – Een reeks geschreven werkinstructies

SWP Safety Working Party – Werkgroep inzake veiligheid

TMF Therapeutisch Magistraal Formularium

UMN Unmet Medical Need – Snellere toegang tot innovatie voor onvervulde medische behoeftes  
met terugbetaling van moleculen waarvan de vergunningsprocedure lopende is in functie van  
het therapeutisch belang, mogelijkheid tot toegang voor een terugbetaling buiten indicatie.

Variaties IA Type IA-variaties zijn wijzigingen aan een VHB die slechts minimaal effect of überhaupt geen 
effect hebben op de kwaliteit, veiligheid of werkzaamheid van het geneesmiddel.

Variaties IB Type IB-variaties zijn alle wijzigingen aan een VHB die niet als type IA-variatie, type II variatie  
of als line-extension zijn gedefinieerd, en die geen significant effect kunnen hebben op  
de kwaliteit, veiligheid of werkzaamheid van het geneesmiddel.

VHB Vergunning voor het in de handel brengen

VHP Voluntary Harmonisation Procedure - Vrijwillige harmonisatieprocedure

WIV Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid

WTA Wetenschappelijk-Technisch Advies
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