
Verslag van de vergadering van de Regulatory Affairs Commisie (RAC), gehouden op 13 juni  2017 

ten kantore van Neprofarm in Huizen 

 

Aanwezig 

Bernard Mauritz (BM), Kristina Cueva (KC, voorzitster), Arthur de Jager (AdJ), Bernadette Krom 

(BK), Koen van Gansbeke (KvG), Marek Lenczowski (ML), Jennifer Geleijn (JG, verslag), Jessica 

van Heest (JH), Solange Vynckier (SV), Suzanne Veldhuis (SVe) Paul Kwakman (PK) en  Elise 

Vanderhoeven (EV). 
 

Afwezig 
Rosalinda Breunesse van Medical Brands 

 

1. Opening, vaststellen agenda, ingekomen stukken en mededelingen:  

- Mededeling van Kristina Cueva dat zij nieuwe uitdaging heeft en niet langer voorzitster zal 

zijn. 

- Toegevoegd aan agenda:  

Inkomende stukken; agendapunt 11 GS1das. 

Punt 12 combinatie ibuprofen/paracetamol  

Esther Schuil komt misschien ipv SVe 

 

2. Kennismaking nieuwe leden en herverdeling taken 

Arthur de Jager vervangt Kristina Cueva van Omega Pharma en Koen van Gansbeke neemt 

namens Reckitt Benckiser deel. 

Herverdeling taken:  

CCR Regulier: BM, AdJ i.p.v. KC en SV als back-up 

CCR Praktijk: BK extra of als JH verhinderd is 

FTOI: BM, JG en BK 

 

3. Verslag vergadering van 23 januari  

Goedgekeurd met opmerking punt 9 xEVMPD, 12 chloorhexidine 

 

4. College 
a. CCR Regulier  

Volgend overleg op 28 -6. Namens Neprofarm gaan BM & AdJ 

Agenda punten; verkorte indicatie en beleidswijziging zonder publieke consultatie, gaan 

aansturen op accenten.  CBG moet bij interpretatie en toepassing soepeler zijn, vragen om 

reactie. 

Wat is nu status Sunset clause en wat gaan ze er mee doen? 

b. CCR Praktijk  

5/07 JH aanwezig 

Agenda punten: Elemental  Impurities voor nationale registraties. Hoe gaat CBG dat 

ontvangen, nog niets over aangegeven. Ons voorstel risk-based approach (tot eind dit jaar 

indienen) BM stuurt dit in 

Inhaalactie wel/niet in handel 19 juni overleg. JH zal aanwezig zijn. Verwachting is dat 

bestand gestuurd wordt. Wat is nu staat Sunset clause en wat gaan ze er mee doen? 

Verwachting na inhaalslag is dat er strenger gecontroleerd zal worden (va febr verplicht) 

c. Benadrukken van een indicatie in de ‘verkorte indicatie’  

Wordt opgepakt, zie punt 2.a. 

d. Evaluatie Collegedag 7-6:  

Ochtend interessant, maar niet veel raakvlak OTC. 

Bij evaluatie misschien doorgeven meer OTC onderwerpen. Als we iets hebben, zeker niet 

nalaten voor volgend jaar op tijd aan te geven. 

 



5. Inspectie:  
- FTOI van 11-5:  

Verslag meegestuurd. Op agenda vraag VIG UAD verkooppunten 

12 oktober zijn BK en BM allebei verhinderd en gaat JG. 

actie: eventuele agendapunten nog doorgeven. 

 

6. Europese ontwikkelingen:  
Switch-klimaat op Europees vlak aan het verruimen. 

a. CMDh task force. BM heeft gevraagd wie van CBG waarschijnlijk gaat. Cora Doornduyn 

of ev Wendy Vermeer-Pragt. Het staat los van de ROG. Taskforce van div landen OTC 

champs met voorzitter Martin Hubber 

b. Joint EMA/CMDh Multi-stakeholder Scientific Advice procedure voor OTC. Bedoeling is dat 

advies aanvraag ivm switch gedaan kan worden. 

 

7. Medische hulpmiddelen: 
a. Nieuwe Verordening en uitnodiging VWS-bijeenkomst 29-6. BM heeft vragen 

doorgestuurd aan VWS en VWS zal waarschijnlijk deze behandelen op bijeenkomst. 

Bestuurslid José van Vreeswijk en BM gaan. Alert zijn dat we met Eudamed niet voor 

voldongen feit staan. Aangeven wat we als industrie willen, hoe het door iedereen 

geïnterpreteerd wordt. Op moment dat het concreet worden, strategie bepalen MD 

werkgroep. Zodra er concrete issues spelen roept BM groep bij elkaar. 

b. Art 13 procedure cranberry: De werkgroep van lidstaten heeft voor het concept-besluit 

van de Europese Commissie gestemd. Daarbij hebben weinig lidstaten tegen het voorstel 

geageerd. Hoe beleidsmatig aanpakken, iig case by case. Binnen AESGP aan nadenken hoe 

nu verder. Het besluit kent geen overgangstermijn, maar vergt wel interpretatie door de 

lidstaten.  

c. Zelftests: 3 bedrijven zijn bezig met zelftest. Neprofarm gaat inventariseren welke 

belangen er zijn. 

Langs KOAG? Normen set dan stellen, wat is er nu op markt, hoe onderscheiden? Kan het 

ook vb mbv apps?? Actie punt met leden. 

  

8.  Voedingssupplementen:  

a. Nationale maxima: duidelijk uitspraak van EHvJ waaraan moet worden voldaan om max te 

stellen. Er moet wetenschappelijke basis voor zijn. 

 b. Recall voor overschrijding maximum vitamine D opgeschort: de bewijslast is omgekeerd. Als je 

tegen maximum aan gaat zitten, mag je er geen overage meer in doen. 

 c. NVWA-bericht over farmacologisch actieve stoffen in voedingssupplementen:  

BM heeft inmiddels antwoord van de NVWA ontvangen. Volgens NVWA blijkt al zeer duidelijk uit 

de 1e regel dat het om specifieke voedingssuplementen gaat. NVWA vindt nuance niet nodig. 

 d. NPN-waarschuwingsteksten melatonine supplementen: ter info 

IGZ kondigde aan te zullen gaan handhaven, maar doet dat niet. Op de website van de IGZ staat 

nog steeds dat ze niet gaan handhaven. Wij hebben er bezwaar tegen gemaakt dat ze dat zonder 

overleg hadden aangekondigd en dat ze niet iets moeten aankondigen datze vervolgens niet gaan 

doen. 

 

9.  Homeopathische geneesmiddelen  

 Nog dezelfde status. Leufkens heeft voor zijn opvolger vastgesteld dat het College nog steeds wil 

dat de indicatie (met disclaimer) terugkomt. Daarvoor is een wetswijziging nodig. Het is 

afwachten wie Schippers gaat opvolgen.t 

 

10.  Kruidenpreparaten 

WOB-verzoek over inhoud dossiers traditionele kruidenpreparaten: Interessant dat conculega’s 

dus via WOB verzoek inzage willen in dossiers. Dat schijnt vaker te gebeuren. Hier speelde een 

rol dat de indicatie van de producten ruimer was dan in de monografie. Met een goede 

onderbouwing kan dat. 

  



11.  Wat verder ter tafel komt: 

- CBD-risicowaarschuwingen in GS1 DAS: 

De drogisten willen graag info over zwangerschap en borstvoeding apart aangeleverd en 

een leeftijdsindicatie in jaren of maanden. Dat laatste vergt interpretatie van de 

bijsluitertekst. Ons standpunt: kijk naar PIL. We willen alleen de wens honoreren om zowel 

de volledige als de verkorte indicatie in het veld gezondheidsclaim 1.1.6 op te nemen. 

De rubriek Zwangerschap en borstvoeding staat niet op de buitenverpakking en het is extra 

werk om dat over te typen en bij te houden of het overeenkomst met de laatste versie van 

de PIL. Ook daarvoor geldt: zie PIL 

Inhoudelijke argumenten waarom we tegen zijn, alle info is beschikbaar via link CBG site 

en het uitgangspunt van GS1das is de informatie op de buitenverpakking. 

GS1 gaat alle ingevoerde etiketinformatie laten controleren. Daarvoor worden bureaus 

gecertificeerd. 

-combinatiepreparaten; combinatie ibuprofen/paracetamol 
Combinatie effectiever en minder opium nodig. Onbekend hoe NL heeft gestemd. 

 

12.  Rondvraag en sluiting 

Volgende vergadering: 4 september 2017 


