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Oncologie
Nadat het fagg in 2014 de eerste oncologi-
sche sporen had verdiend dankzij de posi-
tieve evaluatie van Lynparza (behandeling 
van ovariumkanker), bleef het agentschap in 
2015 dezelfde koers varen. De inspanningen 
van de Belgische experten in de dossiers 
Cotellic en Lenvima leidden tot een vergun-
ning voor het in de handel brengen en tot 
nieuwe opties respectievelijk in de behan-
deling van melanomen en schildklierkanker. 

Mosquirix – het eerste vaccin tegen mala-
ria en Vaxelis – een vaccin dat beschermt 
tegen difterie, tetanus, kinkhoest, hepa-
titis B, poliomyelitis, invasieve ziekten, 
o.a. longontsteking en hersenvliesont-
steking) die een positieve beoordeling 
van CHMP (Comité voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik) van het Europees 
Geneesmiddelenbureau of EMA (European 
Medicines Agency) hadden gekregen.

Endocrinologie
Op het vlak van endocrinologie waren de 
experten van het fagg als rapporteur mede-
verantwoordelijk voor de succesvolle eva-
luatie van Kanuma, een geneesmiddel dat 
wordt gebruikt bij aangeboren zeldzame 
ziektes die de vetstofwisseling verstoren.

Daarbij komt nog de actieve deelname 
van de Belgische delegatie in CHMP aan 
de initiatieven van EMA om de ontwikkeling 

Ondertussen kreeg het fagg opnieuw het 
rapporteurschap toegewezen voor enkele 
nieuwe oncologische geneesmiddelen.

Vaccins
Binnen het domein van de vaccins was 
het fagg op Europees vlak actief betrokken 
bij de evaluatie van alle aanvragen voor 
nieuwe vaccins (Gardasil 9 – o.a. gebruikt 
om baarmoederhalskanker te voorkomen,  

van prioritaire geneesmiddelen en de ver-
snelde toegang tot geneesmiddelen voor 
sommige patiënten te bevorderen. PRIME 
(PRIority MEdicines) is een proces dat van 
zeer dichtbij wordt gevolgd in het kader 
van initiatieven rond de vroege toegang 
tot geneesmiddelen (early acces) die in 
de werkgroep van de Europese Commissie 
worden besproken.

Tijdens de CHMP-vergadering van december 
2015 werd professor Koen Norga, pediatrisch 
oncoloog aan de universiteit van Antwerpen 
en vicevoorzitter van het Pediatrisch Comité 
of PDCO (Paediatric Committee) van het 
EMA, aangeduid als gecoöpteerd lid van 
CHMP. Hij zorgt dan ook voor de link met de 
Paediatric Investigation Plans of PIP’s die in 
PDCO worden besproken.

De expertise van het fagg wordt 
erkend op Europees niveau

Het fagg speelt een essentiële rol in de be-
scherming van de volksgezondheid en zorgt 
voor een systeem van autofinanciering van 
deze uiterst belangrijke missie door te laten 
betalen voor de dossiers die worden behan-
deld. Op deze manier kan de dotatie die het 
fagg van de Staat, en dus ook rechtstreeks 
van de belastingplichtige, krijgt, sterk wor-
den beperkt in vergelijking met andere in-
stellingen van openbaar nut. Dit principe kan 

onze activiteiten: ProCost. ProCost werkt vol-
gens een zeer eenvoudig principe: telkens 
wanneer iemand aan een taak begint, meldt 
hij/zij dat in de IT-applicatie (het volstaat om 
op de betrokken taak te klikken). Vervolgens 
berekent het systeem de kosten verbonden 
aan deze taak.

Door de tijd die alle medewerkers van onze 
organisatie aan elke activiteit besteden, te 

op een duurzame manier worden toegepast 
voor zover het billijk blijft. Nochtans zijn de 
meeste werkingskosten van ons agentschap 
de laatste kwarteeuw niet fundamenteel ver-
anderd. De marktdeelnemers uit de sector die 
voor onze diensten betalen, vragen zich af of 
onze tarieven wel degelijk billijk blijven. Om 
deze vraag te kunnen beantwoorden werd 
dan ook een project gelanceerd waarmee 
we een beter inzicht krijgen in de kosten van 

registreren, zullen we in staat zijn om de 
juiste prijs van wat we ten voordele van de 
volksgezondheid produceren, te bepalen.

Bovendien is ProCost ook een nuttig in-
strument voor elke medewerker omdat 
het toelaat om elke activiteit beter in te 
schatten. ProCost is dan ook een waardevol 
zelfbeheerinstrument voor het halen van de 
jaarlijkse, individuele doelstellingen.

ProCost: een proefproject om onze diensten beter te valoriseren

zero based budgeting|
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WOORD VAN DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL

In
ho

ud
Het was het eerste volledige jaar onder 
de voogdij van minister De Block. Zoals 
altijd neemt het fagg de rol op om de 
minister bij te staan om het volksgezond-
heidsbeleid krachtdadig uit te voeren. We 
laten de minister zelf aan het woord in 
deze krant, maar ik kan u vertellen dat 
er vanaf het begin heel wat dossiers op 
tafel lagen waarin het fagg het verschil 
wou en kon maken.

Patiënten sneller toegang geven tot 
nieuwe, beloftevolle geneesmiddelen, 
een nieuwe regelgeving voor klinische 
proeven, het vermijden van antibiotica-
resistentie, een nieuwe regelgeving voor 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik, de strijd tegen namaakgenees-
middelen en andere illegale geneesmid-
delen, de uitbouw van onze expertise in 
het domein van de medische hulpmidde-
len, … In heel wat domeinen zijn in 2015 
belangrijke stappen gezet.

Al onze inspanningen hebben uiteindelijk 
maar één doel: de patiënt zo goed mo-
gelijk helpen.

Mijn dank gaat uit naar alle medewerkers 
van het fagg die deze doelstelling helpen 
verwezenlijken.
Ik wil ook onze stakeholders en onze be-
leidsverantwoordelijken bedanken. Het 
is enkel door samen te werken dat we 
vooruitgaan.

Ons jaarverslag
Onze activiteiten en resultaten van een jaar 
samenvatten, het blijft een titanenwerk.
De discussies over bepaalde dossiers, de 
nuances die we probeerden aan te brengen, 
de motivering voor bepaalde beslissingen, 
kortom de lange weg die we afleggen om 
dat resultaat te behalen, giet zich niet zo ge-
makkelijk in een tabel of een zakelijk tekstje.

En toch, onze resultaten aan u voorstellen, 
blijft een privilege waarvoor ik graag teken.
Ik ben trots op wat het fagg vorig jaar heeft 
bereikt. Daarom hebben we opnieuw ge-
probeerd om onze resultaten voor te stel-
len op een manier die u zin doet krijgen 
om deze te ontdekken. We bundelden de 
verwezenlijkingen die we in de verf willen 

zetten opnieuw in een krant en proberen u 
daardoor duidelijk te maken dat ons agent-
schap zich bezighoudt met zaken die voor 
u elke dag opnieuw van groot belang zijn.

U krijgt ook dit jaar van ons een boekdeel 
met de cijfers en resultaten van ons agent-
schap. We probeerden dit voor u beter lees-
baar te maken. We kozen voor infografieken 
die hopelijk meer vertellen dan een ellen-
lange opsomming van cijfers.

Veel leesplezier.

Xavier De Cuyper
Administrateur-generaal
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Mevrouw De Block, één van de cen-
trale doelstellingen van het federaal 
regeerakkoord bestond erin om aan 
alle burgers een gezondheidszorg te 
garanderen aangepast aan de evolue-
rende noden van de patiënt. Denkt u 
dat er hiervoor belangrijke stappen zijn 
gezet in 2015?

De rode draad doorheen mijn beleid als 
minister van Volksgezondheid is de cen-
trale positie van de patiënt. De uitdaging 
is om onze burgers de best mogelijke 
kwaliteit van gezondheidszorg te bieden, 
aangepast aan de noden van vandaag. 
Maar tegelijkertijd moeten we toezien op 
de toegankelijkheid en de duurzaamheid 
van het hele systeem. Iedereen moet 
toegang krijgen tot die zorgen, vandaag 
én morgen. Het gaat niet op dat nieuwe 
therapieën enkel beschikbaar worden voor 
meer gegoede burgers. We moeten ge-
richt investeren en zo de toekomst van 
ons solidair systeem garanderen.

ook geen voorkeur voor generische of voor 
originele geneesmiddelen. Maar ik wil onze 
bevolking wel correct informeren: de voor-
oordelen over generische geneesmiddelen 
die hier en daar nog bestaan, zijn onterecht. 
Elk geneesmiddel dat ze kunnen halen bij 
de apotheker is te vertrouwen.

In België zijn er gelukkig weinig proble-
men met dat legale circuit. Maar een 
trend die zich ook in 2015 heeft voort-
gezet is de illegale verkoop van genees-
middelen via internet. Baart die trend u 
zorgen?

Ik ben niet per se tegen online initiatieven, 
laat dit duidelijk zijn. Maar de voorwaarde 
is natuurlijk wel dat er voldoende garanties 
bestaan op het vlak van kwaliteit en veilig-
heid, zowel voor onze patiënten als voor de 
voorschrijvende zorgverstrekkers.

In België kunnen alleen apothekers die een 
fysieke apotheek hebben ook een online 
apotheek openen. Van Europa moeten ze 
op hun website verplicht een logo plaatsen 
met een wit kruis op een groene achter-
grond, samen met de Belgische vlag. En 
de nationale wetgeving laat hen enkel toe 
om voorschriftvrije geneesmiddelen te koop 
aan te bieden in hun webshop. Dit biedt een 
betere bescherming: op die manier krijgen 
patiënten immers altijd deskundige uitleg 
van een apotheker als ze een geneesmiddel 
op medisch voorschrift nodig hebben. Als 
overheid kunnen we onmogelijk toezien op 
de kwaliteit, de veiligheid en de doeltref-
fendheid van geneesmiddelen die buiten 
dit legale circuit online worden verhandeld. 
Mensen die via die weg een geneesmid-
del aankopen, nemen een dubbel risico: ze 
brengen hun gezondheid onnodig in gevaar, 
en bovendien zijn ze strafbaar als er een 
illegaal pakket bij hen wordt onderschept.  

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, 
moeten we ons systeem grondig her-
vormen. Dat is een werk van lange adem, 
waarbij ik altijd stapsgewijs te werk ga, in 
overleg met alle betrokken partijen. En die 
aanpak loont: in 2015 hebben we al enkele 
mooie stappen gezet waardoor onze patiën-
ten vandaag al sneller toegang krijgen tot 
innovatieve geneesmiddelen en waardoor 
de prijs die ze moeten betalen voor bepaal-
de geneesmiddelen sneller daalt. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de verhoging van het bud-
get voor onvervulde medische behoeften of 
Unmet Medical Needs, aan de invoer van 
de zogenaamde patent cliff die de prijs van 
een geneesmiddel doet dalen zodra het niet 
langer onder patent staat, aan de campagne 
rond goedkoopst voorschrijven, enzovoort.

Die patiënt die u centraal stelt, kiest 
in België wel minder voor generische 
geneesmiddelen dan in andere lan-
den. Denkt u dat het gebruik van ge-
nerische geneesmiddelen moet worden 
gepromoot?

Onze patiënten willen zekerheid hebben dat 
geneesmiddelen die ze gebruiken kwalita-
tief, veilig en doeltreffend zijn. En dankzij 
de inspanningen van het fagg en van de 
farmaceutische industrie krijgen ze die ga-
rantie. Of een geneesmiddel een origineel 
of een generiek product is, daar hebben ze 
geen boodschap aan. Ook voor mij staan 
deze criteria – de kwaliteit, de veiligheid 
en de doeltreffendheid – voorop. Ik heb dan 

En dat laatste gebeurt steeds vaker, dank-
zij de vlotte informatie-uitwisseling tus-
sen de douanediensten en de experten 
van het fagg. Ik wil al onze patiënten dan 
ook oproepen om niet lichtzinnig om te 
springen met geneesmiddelen, maar om 
altijd een apotheker en wanneer nodig 
eerst een arts te raadplegen. Dat is in het 
belang van hun eigen gezondheid.

Tot slot, op welke realisatie in 2015 
bent u het meest trots?

Waar ik het meest tevreden over ben, is 
dat we erin zijn geslaagd om in alle dos-
siers de patiënt effectief centraal te zet-
ten. Ik zeg “we”, want dit was nooit mo-
gelijk geweest zonder de medewerking 
van mijn administraties, de verschillende 
overheden en uiteraard ook de mensen 
op het terrein. Dat is voor mij een be-
wijs dat de wil om onze gezondheids-
zorg te hervormen in het belang van onze  
patiënt, overal aanwezig is. In de zieken-
huissector, in de geestelijke gezondheids-
zorg, op de eerste lijn …

Ook in de geneesmiddelensector is die wil 
aanwezig. Het mooiste voorbeeld daarvan 
is misschien wel het Toekomstpact voor 
de patiënt, dat we op 27 juli 2015 hebben 
afgesloten met de farmaceutische indus-
trie. De bedoeling hiervan is duidelijk: we 
willen onze patiënten een betere en een 
snellere toegang bieden tot innovatieve 
therapieën. Dat doen we bijvoorbeeld 
door bepaalde administratieve procedures 
te vereenvoudigen, waardoor de door-
looptijden voor dossiers korter worden. 
We onderhandelen samen met andere 
landen over de prijs voor geneesmidde-
len tegen zeldzame ziekten. We creëren 
een stabiel en betrouwbaar klimaat voor 
de farma-industrie in ons land, waardoor 
die haar investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling beter kan plannen en onze 
patiënten ook in de toekomst zullen kun-
nen rekenen op innovatieve behandelin-
gen. We voeren meer transparantie in via 
deontologische afspraken met de sector, 
bijvoorbeeld om ook negatieve onder-
zoeksresultaten te publiceren, enzovoort.
Dit is werkelijk een uniek pact, dat ook in 
het buitenland altijd meer aandacht krijgt. 

En nog geen jaar na het sluiten ervan, 
zien we al de eerste resultaten. In 2015 
investeerde de farmaceutische industrie 
in ons land 5,5 % meer in onderzoek en 
ontwikkeling dan in 2014. En dit jaar kon-
digden twee wereldspelers op het vlak 
van gezondheidszorg grote investeringen 
aan in onze farmasector. Voor de tewerk-
stelling in die sector is dit uiteraard goed 
nieuws, maar ook onze patiënten winnen 
hierbij. Want ze zullen hierdoor sneller 
toegang krijgen tot innovatie.

Mevrouw De Block, heel erg bedankt 
voor dit interview.

Interview met Maggie De Block, 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

”We zetten een  
belangrijke stap  
met het toekomstpact.„
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Namaak van geneesmiddelen voor de 
verheerlijking van de prestaties en het uiterlijk
De Speciale OnderzoeksEenheid van DG 
INSPECTIE werkt nauw samen met de doua-
nediensten, onder andere met de collega’s 
die de postpakketten controleren. Veel van 
die pakketten worden onderschept omdat 
deze illegale geneesmiddelen bevatten, 
meestal afkomstig uit derde landen. De 
meeste van deze pakketten zijn besteld via 
illegale websites.

De aard van de illegale geneesmiddelen 
varieert sterk, maar we stellen vast dat ge-
neesmiddelen tegen erectiele dysfunctie en 
die om de sportprestaties te verhogen de 
populairste zijn bij mannen. Bij vrouwen 
zijn de afslankproducten, snelbruiners en, 
bij vrouwen van zwart-Afrikaanse afkomst, 
huidbleekmiddelen het meest gewild.

Van niet werkzaam  
tot toxisch: opgepast  
voor gevaar
Soms bevatten illegale geneesmiddelen he-
lemaal geen werkzame stof. Eventueel zijn 
de verwachte stoffen wel aanwezig maar 
niet in de juiste hoeveelheid. Andere illegale 
geneesmiddelen bevatten derivaten van de 
originele stoffen waarvan de werking onze-
ker is, en soms ook stoffen die niet in het 
originele geneesmiddel voorkomen. Er is dus 
van alles en nog wat beschikbaar. En daar 
ligt juist het gevaar: deze geneesmiddelen 
bieden qua samenstelling geen garantie. 
Naast het probleem van de werkzame stof-
fen bevatten deze geneesmiddelen soms 
onzuiverheden die giftig kunnen zijn voor vi-
tale organen zoals lever, nieren en pancreas.

Voor mannen …
Het grootste volume onderschepte illegale 
geneesmiddelen zijn deze tegen erectiele 
dysfunctie, waarin we de drie vergunde 
werkzame stoffen terugvinden, namelijk 
sildenafil, tadalafil en vardenafil of derivaten 
van deze drie stoffen.

Om de sportprestaties te verhogen, zijn cor-
ticosteroïden in tablet- of in spuitvorm en 
ook hormonen de populairste stoffen. Deze 
producten verhogen de spiermassa en de 

abnormale bloedstolling, plotse spiersamen-
trekkingen, nier- en leveraandoeningen en 
andere ernstige bijwerkingen veroorzaken.

Sibutramine veroorzaakt nog andere bij-
werkingen, onder andere darmobstructies, 
versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk en 
toenemend angstgevoel. Bovendien kunnen 
ernstige bijwerkingen optreden wanneer 
sibutramine samen met andere genees-
middelen wordt genomen.

Het gebruik van een andere stof, namelijk 
het hormoon Melanotan II, is deze laatste 
jaren ook toegenomen. Deze stof, ook soms 
“Barbie Drug” genoemd, die in spuitvorm 
wordt aangeboden, heeft een hormonale 
werking waardoor de huid in dertig da-
gen bruint. Melanotan II™, gekend onder 
de benaming MT-2, is niet toegelaten in 
de Europese Unie, noch in de Verenigde 
Staten, meteen ook de reden waarom het 
altijd illegaal wordt aangekocht. Meer en 
meer mensen gebruiken het voor het snel-
bruinend effect, maar ook om de eetlust te 
verminderen en het libido te stimuleren. 
Een gevaarlijk wondermiddel. Dit synthe-
tische peptide, dat in de jaren tachtig in 
de Verenigde Staten werd ontwikkeld, is 
de synthetische versie van een natuur-
lijk hormoon, α-MSH (alpha Melanocyte 
Stimulating Hormone).

Het synthetische derivaat heeft een veel 
langere werking dan het natuurlijke hor-
moon. Het meest bekende effect van 
Melanotan II™ is dat op de huidskleur, die 
wordt bepaald door de productie van mela-
nine, het bruiningspigment. De gemiddelde 
natuurlijke plasmaconcentratie van het na-
tuurlijke hormoon α-MSH is 25 ng/l, terwijl 
de concentratie aan het synthetische hor-
moon in Melanotan II™ tussen 5 en 25 mg/l 
wordt geraamd, of tussen 5 000 000 en 
25 000 000 maal meer dan in het natuurlijke 
hormoon. Deze hoge concentraties hebben 
natuurlijk mogelijke nefaste gevolgen op 
het lichaam.

Naast het gebruik door vrouwen, wordt 
Melanotan II ook gebruikt door bodybuilders 
voor wedstrijden waar het uiterlijk ook zeer 
belangrijk is.

lichamelijke kracht en bevorderen het vet-
verlies in de spieren. Bovendien verhogen 
deze stoffen de eetlust en stimuleren de 
groei en het beenmerg, zodat het lichaam 
meer rode bloedlichaampjes produceert 
en de sportprestaties worden verhoogd. In 
het illegale distributiekanaal worden deze 
producten in massale dosissen gebruikt, 
helemaal niet in lijn met de aanbevolen 
dosissen bij legaal, therapeutisch gebruik.

Intensief gebruik op lange termijn van deze 
stoffen houdt verschillende gezondheids-
risico’s in: verhoogde bloeddruk, stijging van 
het slechte cholesterolgehalte en daling van 
het goede cholesterolgehalte, verhoogd ri-
sico op hart- en vaatziekten of coronaire 
hartziekten, verandering van de hartstruc-
tuur (met verhoogde bloeddruk, aritmie, 
hartfalen, hartaanvallen en zelfs plotse dood 
als gevolg), ernstige leverletsels, vooral met 
orale toedieningsvormen. Deze frauduleuze 
producten kunnen ook leiden tot borstont-
wikkeling bij mannen (gynaecomastie), de 
seksuele prestaties verminderen en tijde-
lijke effecten hebben zoals steriliteit en 
testikelatrofie.

Bij geneesmiddelen in spuitvorm bestaat het 
bijkomende risico dat deze niet altijd steriel 
zijn, zoals herhaaldelijk vermeld in verschil-
lende laboratoriumverslagen. Daardoor kan 
de verbruiker bloedvergiftiging oplopen, 
met catastrofale gevolgen. Ondanks deze 
ernstige bijwerkingen is het helaas een her-
senschim te denken dat deze boodschap 
rond de volksgezondheid in het illegale dis-
tributiekanaal zou worden gehoord omdat 
de sportdoelstellingen bij deze mensen zo 
belangrijk zijn.

… en voor vrouwen
Vaak onderscheppen de inspecteurs en con-
troleurs van de Speciale OnderzoeksEenheid 
vermageringsproducten, vooral producten 
die sibutramine bevatten, die veel succes 
hebben bij vrouwen. Er zijn systematisch 
twee perioden waarin we pieken in de be-
stelling van deze producten waarnemen: op 
het einde van het jaar, voor de feestdagen 
en in juni, voor de zomervakantie.

Het Europees Geneesmiddelenbureau of 
EMA (European Medicines Agency) heeft 
nochtans al in 2010 dit geneesmiddel ver-
boden omwille van een negatieve baten- 
risicobalans. Het nemen van sibutramine 
houdt een verhoogd risico op ernstige hart- 
en vaatcomplicaties, zoals hartaanvallen 
en beroertes. Bovendien kan sibutramine 

Een blekere huid, koste 
wat het kost
Zalven op basis van corticosteroïden zijn een 
voorbeeld van veel voorkomende illegale 
geneesmiddelen die in de Afrikaanse win-
kels van alle stadscentra worden aangebo-
den. Deze zogenaamde huidbleekmiddelen 
worden vooral gebruikt door vrouwen als 
gezichtscrème.

Via douanecontroles van vrachtschepen 
of bagage uit Afrikaanse landen werden 
al duizenden tubes onderschept. Het gaat 
hier om een cultuurgebonden probleem dat 
zeer moeilijk op te lossen is, ook al heeft het 
grote gevolgen voor de volksgezondheid.

Foto’s tonen de effecten van deze zalven, lit-
tekens die op termijn onomkeerbaar worden. 
Bovendien wordt er gerapporteerd dat som-
mige ouders die zalven ook bij hun jonge 
kinderen gebruiken, wat nog gevaarlijker is.

Verontrustend blind 
vertrouwen
Onderschepte illegale geneesmiddelen zijn 
een opmerkelijke weerspiegeling van een 
maatschappij die de absolute prioriteit geeft 
aan prestatie en uiterlijk, en de gevolgen 
op de gezondheid negeert. Dit is eigenlijk 
paradoxaal want wanneer de patiënten later 
gevolgen voor hun gezondheid ondervin-
den, dan richten ze zich wel tot hun arts 
of apotheker en gaan ze geneesmiddelen 
uit het legale distributiekanaal gebruiken.

Zalftubes die corticosteroïden bevatten en massaal in 
de Afrikaanse winkels van alle grote Belgische steden 
werden gevonden of vaak door de douane worden 
onderschept.

Botanical Slimming en Slimex zijn twee gekende illegale 
geneesmiddelen die sibutramine bevatten.

Het grootste volume 
onderschepte illegale 
geneesmiddelen zijn deze 
tegen erectiele dysfunctie. 

Postpakketten met illegale geneesmiddelen onderschept 
bij transporteurs.

Illegale tabletten bestaan in alle mogelijke vormen en 
kleuren en worden soms in originele blisters verpakt. De 
producten hierboven worden allemaal aangeboden om 
erectiele dysfunctie te behandelen.

Illegale anabolica in tablet- of spuitvorm.

Flesjes zonder etiket, uit het illegale circuit en waarvan 
de analyse de aanwezigheid van Melanotan II heeft 
aangetoond.

Huidaandoeningen veroorzaakt door overmatig gebruik 
van corticosteroïden op lange termijn.



PLATO: wat is dat?

Welke business-noden 
worden hiermee vervuld?
De Cel Voor het publiek opengestelde offi-
cina van de Afdeling Aflevering werd gese-
lecteerd als testeenheid voor de invoering 
van de eerste versie van de Planning Tool.
Deze testfase bracht twee specifieke noden 
naar voor: een module bestemd voor de 
inspecteur en een module bestemd voor de 
coördinator of het afdelingshoofd.

De inspecteursmodule bestaat uit een in-
put-interface en een rapportmanager. De 
input-interface van de PLATO-tool biedt de 

bijvoorbeeld via de toegang tot de in-
spectiegegevens van geselecteerde 
apotheken. Vervolgens zal een synchro-
nisatie met de centrale gegevensbank 
plaatsvinden.

De rapportmanager biedt de inspecteur de 
mogelijkheid om diverse rapporten op te 
maken, zoals het maandrapport van alle 
activiteiten die binnen een bepaalde periode 
door de inspecteur werden uitgevoerd.

Met de coördinatorsmodule van de PLATO-
applicatie kan de coördinator:
•   het algemene rapport van de inspectieac-

tiviteiten opvragen (inspectiestatistieken);
•   de verschillende soorten inspecties be-

heren door toevoeging, wijziging of 
verwijdering.

inspecteur de volgende functies:
•   opstarten en/of plannen van de controle 

van een apotheek;
•   beheren van de activiteiten in het kader van 

de inspectie (inclusief het inspectierapport);
•   registreren van de onderzoeken aan-

gevraagd door een derde partij, zoals 
juridische bijstand of opvolging van 
staalnames;

•   registreren van niet-inspectiegerelateerde 
activiteiten, zoals kantoorwerk, opleidin-
gen, seminaries;

•   inbrengen van opdrachtgerelateerde kos-
ten per activiteit of per dag;

•   werken aan de applicatie in offlinemodus, 

Een modulaire tool
PLATO werd ontwikkeld als modulaire 
tool om de uitbreiding ervan naar de an-
dere cellen van de Afdeling Aflevering 
zoals de Cellen Hospitaalofficina/Depots 
Gezondheidszorgbeoefenaars en Veterinaire 
Depots, te vergemakkelijken.

Bovendien is een uitbreiding van PLATO naar 
de andere afdelingen van DG INSPECTIE ook 
gemakkelijk te overwegen.

Bijkomend voordeel: PLATO werd ontworpen 
om compatibel te zijn met het autocontrole-
systeem tegen een betaalbare prijs.

PLATO is de samentrekking van Planning Tool en is een centraal 
instrument waarmee inspecteurs hun interne en externe taken plannen.
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Nieuw formaat voor fabricage-  
en distributievergunningen  
van geneesmiddelen

Om hun activiteiten te mogen uitoefenen, moeten fa-
brikanten en distributeurs van geneesmiddelen in het 
bezit zijn van een vergunning verleend door het fagg. 
Decennia lang is het formaat van het Belgische model 
van vergunning hetzelfde gebleven maar recent bleek 
het niet langer aangepast aan de toenemende com-
plexiteit van de fabricage- en distributieactiviteiten 
met geneesmiddelen. 

Bovendien ontwikkelde het Europees Geneesmiddelenbureau 
of EMA (European Medicines Agency) in 2007 een Europees 
model van fabricagevergunningen of MIA (Manufacturing 
and Importation Authorisation). Deze vergunningen bevatten 
de toegelaten fabricageactiviteiten, waarvoor tijdens een 
inspectie werd vastgesteld dat de vergunninghouder de 
goede fabricagepraktijken of GMP (Good Manufacturing 
Practices) naleeft.

Nog recenter ontwikkelde het EMA ook een Europees mo-
del van distributievergunning: de vergunning voor groot-
handelaar-verdelers of WDA (Wholesale's Distribution 
Authorisation). Hier gaat het om de toegelaten distributie-
activiteiten, waarvoor tijdens een inspectie werd vastgesteld 
dat de vergunninghouder de goede distributiepraktijken of 
GDP (Good Distribution Practices) naleeft.

Na de ontwikkeling van deze twee Europese modellen van 
vergunningen, was het fagg genoodzaakt om fabrikanten 
en distributeurs van geneesmiddelen beide modellen te 

verlenen. Enerzijds het Belgische vergunningsmodel en 
anderzijds het Europese vergunningsmodel van het EMA, dat 
beter is afgestemd op de moderne manier van werken van 
de fabrikanten en distributeurs van geneesmiddelen. Dit was 
uiteraard een volstrekt irrationele dubbele operatie. Vandaar 
dat het fagg voortaan, met het oog op vereenvoudiging, 
een uniek vergunningsmodel aflevert aan fabrikanten en 
distributeurs, met vermelding van de fabricage- en distri-
butievergunningen, zoals bepaald door het EMA. 

Internationale standaardisatie  
en online toegankelijkheid
Naast de administratieve vereenvoudiging van het Europese 
formaat van de vergunningen, zijn er nog talloze andere 
voordelen die deze keuze rechtvaardigen. Zo zijn de Europese 
modellen identiek voor alle landen van de EER (Europese 
Economische Ruimte), hetzij 31 landen (de 28 landen van 
de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) 
die hetzelfde formaat gebruiken. De fabricage- en distri-
butievergunningen werden ook door de 31 bevoegde in-
stanties online gezet in de gegevensbank van de Europese 
Unie EudraGMDP (Good Manufacturing and Distribution 
Practices). Op deze onbeperkt toegankelijke website kan 
iedere belanghebbende controleren welke activiteiten een 
fabrikant of distributeur van geneesmiddelen mag uitoefe-
nen. En om een snelle officialisering van de verlening van 
een vergunning te waarborgen, worden de vergunningen 
meteen online gezet en vervolgens per post verstuurd. 

Voordelen van het nieuwe 
formaat van de fabricage- en 
distributievergunningen:

•  administratieve vereenvoudiging;
•   meer precisie in de beschrijving van de toegelaten activiteiten;
•  model in lijn met de realiteit van vandaag;
•  identiek model in de volledige EER;
•   vergunningen online beschikbaar op de website EudraGMDP;
•  snellere beschikbaarheid van de vergunningen.

Driedelige vergunning
Praktisch gezien bestaat het vergunningsmodel zoals het nu 
in België wordt gebruikt, uit drie delen. De eerste pagina 
bevat algemene informatie over de vergunninghouder. Bij 
die eerste pagina worden de fabricage-/distributievergun-
ningen (MIA en WDA) bijgevoegd, opgesteld volgens het 
aanbevolen model van het EMA. Op de fabricagevergunning 
(MIA) worden voor elke fabricagesite de precieze toegelaten 
activiteiten vermeld, en op de distributievergunning (WDA) 
de inlichtingen over de toegelaten distributieactiviteiten. 
De distributie-informatie wordt aangevuld met details met 
betrekking tot de categorieën van geneesmiddelen (medi-
sche gassen, radiofarmaca, ...) of de bewaarvoorschriften 
van deze geneesmiddelen.

Een jaar na datum is het fagg erg enthousiast over het 
nieuwe formaat van de fabricage- en distributievergun-
ningen. Een formaat dat strookt met de huidige evolutie 
in de farmaceutische wereld en in lijn is met alle Europese 
gezondheidsautoriteiten. Het uitblijven van klachten over 
de stopzetting van het vorige model en de aanvragen van 
sommige vergunninghouders om snel over het nieuwe 
model te kunnen beschikken, bewijzen dat het fagg de 
juiste keuze heeft gemaakt!

Het fagg levert voortaan, met 
het oog op vereenvoudiging, een 
uniek vergunningsmodel af aan 
fabrikanten en distributeurs,  
met vermelding van de fabricage-  
en distributievergunningen, zoals 
bepaald door het EMA.
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Op 26 mei 1994 besloten 
de Europese Commissie 
en de Raad van Europa 
om een netwerk van offi-
ciële laboratoria bevoegd 
voor de controle van 
geneesmiddelen op te 
richten: OMCL Net (Official 
Medicines Control Labora-
tories Network). Dit was 
een nieuwe opportuniteit 
om samen te werken aan 
de controle van de kwali-
teit van geneesmiddelen 
voor menselijk en dier-
geneeskundig gebruik.

Gegevens delen is tijd 
winnen
In de strijd tegen illegale farmaceutische 
praktijken zijn twee doelstellingen van OMCL 
Net uiterst belangrijk: de wederzijdse er-
kenning binnen de Europese Unie van de 
controles die op nationaal niveau door de 
officiële laboratoria worden uitgevoerd en 
de verbetering van de communicatie tussen 
de OMCL’s via een netwerk, handleidingen 
en aangepaste informaticatoepassingen. 
Zo wordt de gegevensbank van het net-
werk dagelijks gebruikt door de Speciale 
OnderzoeksEenheid van DG INSPECTIE. 
Analyseresultaten van namaakgeneesmid-
delen en andere illegale geneesmiddelen 
worden gedeeld op een platform dat voor 
de gezondheidsautoriteiten van het hele net-
werk toegankelijk is. Zo kunnen deze autori-
teiten op de hoogte blijven van de werkelijke 
samenstelling van namaakgeneesmiddelen 
en andere illegale geneesmiddelen ontdekt 
door Europese collega’s en wordt vermeden 
dat analyses die al door andere laboratoria 
zijn uitgevoerd, worden herhaald.

Dankzij het delen van informatie via dit sys-
teem blijven we waakzaam voor nieuwe 
producten en kunnen we inbeslagnames 
verantwoorden zonder dat er systematisch 
nieuwe kostelijke analyses moeten worden 
uitgevoerd die niet noodzakelijk zijn. Over 
het algemeen wordt de expertise versterkt 
en de cultuur van informatie-uitwisseling 
onderhouden.

Rapid Alert System
Het samenwerkingsplatform verzamelt 
ook de Rapid Alerts van de WGEO (Working 
Group Enforcement Officers) van de HMA 
(Heads of Medicines Agencies). De WGEO 
brengt de inspecteurs, douanebeambten en 
politieagenten van de verschillende gezond-
heidsautoriteiten van de Europese lidstaten 
samen en is actief in de strijd tegen illegale 

farmaceutische praktijken. Dit alertsysteem 
maakt het mogelijk om de verslagen te ver-
zamelen en te vermijden dat sommige via 
e-mail en andere via het platform worden 
verstuurd. Deze centralisatie vergemakkelijkt 
de zoekopdrachten over eerder geanaly-
seerde namaakgeneesmiddelen en ande-
re illegale geneesmiddelen. De resultaten 
van deze analyses zijn trouwens vaak zeer 
verontrustend.

De samenwerking is essentieel in de strijd 
tegen illegale farmaceutische praktijken, 
iets waarvan alle deelnemende landen nu 
zijn overtuigd.

Een verslag dat via OMCL Net wordt gedeeld, beschrijft de 
details van het product, in welke omstandigheden het werd 
ontdekt, het resultaat van de analyse en foto’s van het ge-
neesmiddel in kwestie, die zeer nuttig zijn om namaakge-
neesmiddelen en andere illegale geneesmiddelen op het 
terrein visueel te kunnen identificeren. Dit verslag kan ook 
een steriliteitsanalyse van inspuitbare producten behandelen.

Ref; Doc: PA/PH/OMCL (04) 146 DEF 1/2

2/05/14

Information Exchange of Counterfeit/Illegal Medicines in the OMCL 
Network 

Part 1. Organisation details 

Competent Authority/OMCL 

Spanish Agency of Medicines and Medical 
Devices, Biological Products and 
Biotechnology Division.  

(OMCL-ES_AEMPS-B) 

Contact Person XXXXXX 

Telephone N° (Include National Code) XXXXXX 

E-Mail Address XXXXXX 

Part 2.  Product Details 

Laboratory Reference Number XXXXXX 

Product Origin i.e. 
Internet, Legal/Illegal Market etc 

ILLEGAL MARKET 

Product Name Human Growth Hormone 10 IU  

Labelled Active Ingredient Recombinant Human Growth Hormone 

Licensed/Unlicensed Unlicensed 

Product Type Illegal product 

Dosage form (tablet, capsule, etc.) Powder for solution for injection 

Strength per unit dose 10 IU 

Pack size 1 box of 10 vials and ampoules of solvent 

MAHolder/Manufacturer  

(Where Appropriate) 

Distributor (If Different) unknown 

Batch Number 20130128 

Expiry Date 01/2016 

Rapid alert reference number None 

Summary of Problem or Deficiency 

i.e.

Provide details of analysis results. 

Include  Illegal actives identified 

If reporting counterfeit products provide 
information on packaging livery and any 
visual identifiers and any results obtained 
on authentic comparators 

10 vials were provided by the Judicial Police 
to the Inspection and Control Department of 
the Spanish Medicines and Medical Devices 
Agency.  

The samples were collected in XXXXX  

Analysis performed: Sterility test. 

Results:  Microbiological contamination was 
found. 

Ref. Doc: PA/PH/OMCL (04) 146 DEF 

2/05/14 

2/2

Detail of Analytical Method Used 

i.e. HPLC, Column type, Mobile phase and
Detection system. Info regarding
availability of reference materials

Sterility test was performed following 
European Pharmacopoeia 8 th Edition 2.6.1  

The test was performed on the 10 vials.    

The suitability test could not be performed 
because the number of vials was insufficient. 

Further actions taken by the OMCL 

The sterility test did not comply. 
Paenibacillus spp., Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus pasteuri  were 
isolated and identified. 

Report sent to our enforcement department 

Insert Photographs of products and any relevant images of chromatograms/spectra etc 

Controle op fabrikanten 
van medische hulpmidde-
len: eerste indrukken

Sinds de herstructurering van DG 
INSPECTIE eind 2014, beschikt de 
Afdeling Industrie over een team 
van drie inspecteurs. Zij zijn be-
voegd voor inspecties bij fabri-
kanten van medische hulpmid-
delen uit klasse I, IIa, IIb en III, 
bij hun Europese gemachtigden 
en bij de aangemelde instanties.

In het verleden werden al af en toe ins-
pecties uitgevoerd bij deze actoren, voor-
namelijk na klachten of meldingen, maar 
we kunnen stellen dat in 2015 de eerste 
stappen werden gezet in het proactief in-
specteren van deze sector.

Van januari tot november 2015 voerde 
het fagg 25 inspecties uit bij fabrikanten 
en 2 inspecties bij Europese gemachtig-
den van medische hulpmiddelen. 10 van 

Neem de goede gewoonte aan: 
logistiek@fagg.be, dit is logisch!
Om de opvolging van alle ontvangen vragen te verzekeren, beschikt Logistiek 
voortaan over een uniek en centraal contactadres: logistiek@fagg.be. Dankzij de 
automatisering kan via het aanmaken van een call elke vraag worden opgevolgd, 
ook wanneer deze moet worden doorgegeven aan een andere medewerker van 
Logistiek of aan een bepaalde groep. Met dit systeem wordt vermeden dat een 
aanvraag zonder gevolg blijft!

Een vereenvoudigde communicatie
Voortaan kunnen ook verschillende acties onder één aanvraag worden gegroepeerd. 
De tijd dat een aanvraag tot catering, tot het verkrijgen van een microfoon of tot 
vervanging van een beamerlamp verschillende e-mails naar verschillende adressen 
vroeg, is dus voorbij.

deze inspecties betroffen routine-inspec-
ties, 2 waren een follow-up van een voor-
gaande inspectie en 13 inspecties werden 
uitgevoerd naar aanleiding van een klacht 
of melding, een aanvraag afkomstig van 
de Cel Materiovigilantie of een vaststelling 
van een probleem door een collega uit een 
andere dienst van het fagg. In verschillen-
de dossiers werd er ook samengewerkt 
met collega’s uit Nederland, Luxemburg 
en Frankrijk, wat zeer verrijkend was voor 
alle partijen.

Tijdens deze inspecties werden twee 
kritieke tekortkomingen vastgesteld en 
werd de onmiddellijke stopzetting van de 
verkoop van de betrokken producten op-
gelegd. Er werden ook 22 belangrijke en 
42 andere tekortkomingen vastgesteld.

Tijdens de inspecties bij fabrikanten van 
medische hulpmiddelen uit klasse I wer-
den meer tekortkomingen vastgesteld 
dan tijdens de inspecties bij fabrikanten 
van producten uit klasse IIa, IIb en III. Een 
teken, volgens de experten van het fagg, 
dat ondanks de lagere risicoklasse van 
deze medische hulpmiddelen, het toch 
zeer belangrijk is om ook deze fabrikanten 
routinematig te inspecteren.

Dit eerste jaar heeft geleerd dat er drin-
gend nood is aan een exhaustieve lijst van 
fabrikanten van medische hulpmiddelen 
(en hun kritische onderaannemers) zodat 
de inspecties gerichter en op basis van 
een meer gedetailleerde risicoanalyse bij 
al deze actoren kunnen worden gepland.

OMCL Net is een geslaagd  
voorbeeld van samen-
werking en informatie-
uitwisseling tussen 
verschillende landen. 

Het netwerk van labo’s, 
OMCL Net, draagt bij 
tot de strijd tegen 
illegale farmaceutische 
praktijken
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Ook de farmaceutische industrie blijft niet ge-
spaard van het fenomeen van de globalisering 
en de daaruit voortvloeiende problemen. 

Het is niet ongebruikelijk dat de farmaceutische industrie 
de verschillende grondstoffen of API (actieve farmaceu-
tische ingrediënten) haalt in landen waar de kosten het 
laagst liggen, zoals India, China en Indonesië, of dat ze de 
vervaardiging van een geneesmiddel geheel of gedeeltelijk 
uitbesteedt aan die landen. Een farmaceutische firma kan 
ook dochterondernemingen hebben buiten de Europese 
Unie of in landen zonder partnerschapsovereenkomst met 
de Europese Unie. Deze dochterondernemingen kunnen ver-
antwoordelijk zijn voor de productie van API, inclusief voor 
biotechnologische geneesmiddelen, of voor tussenproducten 
die vervolgens in de Europese Unie worden afgewerkt voor 
deze in de rekken van onze apotheken terechtkomen.

Onmisbare kwaliteitsnormen
In ieder geval rijst de vraag van de kwaliteitscriteria in het 
kader van de productie van dergelijke geneesmiddelen. De 
Europese normen, de zogenaamde goede fabricagepraktij-
ken of GMP (Good Manufacturing Practices)*, zijn, wettelijk 
gezien, de enige toepasselijke en erkende normen binnen 
de Europese Unie. Andere landen passen nationale normen 
toe, zoals de Verenigde Staten van Amerika met de GMP 
van de Amerikaanse bevoegde autoriteit of FDA (Food and 
Drug Administration), of normen die eigen zijn aan een 
gebied van de wereld, zoals de Far East GMP guidelines.

Bijgevolg werd de farmaceutische wereld onderverdeeld 
in drie zones:
•   de EER-landen (Europese Economische Ruimte), die de 

Europese GMP toepassen;
•   landen met een overeenkomst inzake wederzijdse er-

kenning of MRA (Mutual Recognition Agreement) met 
Europa (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, 
Japan, Israël), waarvan de kwaliteitsnormen en controle- 
instanties officieel zijn erkend als gelijkwaardig aan de 
Europese normen;

•   de rest van de wereld, met inbegrip van onder andere de 
Verenigde Staten van Amerika en Brazilië, hierna derde 
landen genoemd.

In 2014 lanceerde het Team Verdovende Midde-
len van DG INSPECTIE de applicatie NDS web, een 
platform waarmee de aanvragen tot in- en uit-
voervergunningen voor verdovende middelen en 
psychotrope stoffen kunnen worden ingediend. 

Dankzij deze applicatie komen de aanvragen rechtstreeks te-
recht in het programma NDS (National Drugs control System), 
dat door het VN-bureau voor de bestrijding van Drugs en 
Misdaad of UNODC (United Nations Office on Drugs and 
Crime) werd ontwikkeld en dat het fagg sinds 2012 gebruikt.

Gedaan met papieren aanvragen via de post die verloren 
kunnen gaan! Het nieuwe systeem zorgt voor een gegaran-
deerde ontvangst en een snellere behandeling. De houder 
van een vergunning voor verdovende middelen of psychot-
rope stoffen, of de apotheker kan niet alleen de vooruitgang 
van zijn/haar aanvraag volgen, maar ook een historiek 
bijhouden en een overzicht aanmaken. Ook het valideren 
van de vergunningen na de effectieve in- of uitvoer kan 
in een klik via NDS web gebeuren. In 2015 draaide het 
systeem op volle toeren: ongeveer 95% van de aanvragen 
werden via deze website ingediend.

In de eerste twee gevallen worden inspecties en GMP-
certificaten die worden afgeleverd door de bevoegde au-
toriteiten, wederzijds erkend tussen de onderlinge landen. 
Bijvoorbeeld, geneesmiddelen vervaardigd in Canada hoe-
ven niet opnieuw te worden geanalyseerd om de EER te 
mogen betreden.

GMP-inspecties buiten  
de Europese Unie
API en geneesmiddelen afkomstig uit landen zonder over-
eenkomst inzake wederzijdse erkenning met de Europese 
Unie moeten daarentegen wel worden gecontroleerd voor 
deze de EER betreden. De Europese bevoegde autoriteiten 
moeten dan een GMP-inspectie uitvoeren om te controleren 
of de bewuste producten voldoen aan de Europese normen.

Voor geneesmiddelen met een VHB (vergunning voor het in 
de handel brengen), verkregen via een centrale procedure, 
zorgt het Europees Geneesmiddelenbureau of EMA (European 
Medicines Agency) voor de coördinatie van de inspecties. In 
de meeste gevallen wordt de inspectie uitgevoerd door de 
bevoegde autoriteiten waaronder de Europese firma die het 
product in de handel brengt, valt. Neem bijvoorbeeld een 
geneesmiddel dat deels wordt vervaardigd in de Verenigde 
Staten van Amerika door de Amerikaanse dochteronder-
neming van een farmaceutische firma, maar dat in België 
wordt uitgebracht door het Belgische moederbedrijf, en 

Gezien de cel elk jaar zowat 8 000 in- en uitvoervergunnin-
gen behandelt, gaat het hier om een aanzienlijke adminis-
tratieve vereenvoudiging voor het fagg en de fagg-partners!

Handleidingen en bijkomende informatie zijn beschikbaar 
op de website van het fagg*.

wordt verdeeld op de Nederlandse, Franse en Duitse markt. 
In dat geval vraagt EMA aan de Belgische, Nederlandse, 
Franse of Duitse autoriteiten om inspecteurs ter beschikking 
te stellen om de productiestappen in de Verenigde Staten 
van Amerika te controleren. De inspecteurs controleren dan 
onder andere de fabriek waar de geneesmiddelen worden 
gemaakt, en het personeel, inclusief het management. De 
analytische controles, de contracten en de overeenstem-
ming met de VHB worden ook gecontroleerd. Wanneer 
de dochteronderneming aan de eisen voldoet, stellen de 
inspecteurs een positief verslag op en wordt een Europees 
GMP-certificaat uitgegeven en in de openbare Europese 
gegevensbank, Eudra GMP, geplaatst. Dit document beves-
tigt dat de Europese normen worden nageleefd door de 
Amerikaanse firma, en het is geldig tegenover alle lidstaten. 
De andere Europese landen hoeven dan geen verdere in-
specties meer uit te voeren in de bewuste firma. Certificaten 
blijven drie jaar geldig. Na het verstrijken van het certificaat, 
zal EMA een nieuwe inspectie plannen.

Ondertussen werd de Amerikaanse dochteronderneming 
misschien ook geïnspecteerd door FDA maar zonder weder-
zijdse erkenning zullen ook de Europese autoriteiten hier 
inspecties uitvoeren om geldig te zijn binnen de Europese 
Unie. Het omgekeerde is ook waar.

Gebrek aan erkenning kost geld
Het spreekt voor zich dat de overlappende inspecties van FDA 
en EMA zwaar doorwegen op de activiteiten en kosten. De 
onderhandelingen rond het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en 
Investeringsverdrag of TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership) zijn net bedoeld om ook farmaceutische pro-
ducten in het verdrag op te nemen en een wederzijdse er-
kenning in te voeren. Ook andere landen zijn momenteel in 
onderhandeling met Europa voor soortgelijke erkenningen.

Op termijn moeten deze verschillende overeenkomsten van 
wederzijdse erkenning de werklast voor de controle organen 
en de kosten voor de firma’s verlichten. Deze middelen 
kunnen vervolgens worden geheroriënteerd naar de pro-
bleemgevallen voor de autoriteiten en naar de ontwikke-
lingsactiviteiten voor de industrie.

* Eudralex Volume 4

Op weg naar  
een autocontrolesysteem
Al jaren kruisen de controleurs van het Team Verdovende 
Middelen het land door om de in-/uitvoer van de pakketten 
met verdovende middelen en sommige psychotrope stoffen 
te valideren. Elk trimester moeten de hoeveelheden van 
deze producten die in België worden ingevoerd of naar 
andere landen worden uitgevoerd tijdig en nauwkeurig 
worden meegedeeld aan de INCB (International Narcotics 
Control Board). Deze instelling is verantwoordelijk voor 
het toezicht op de internationale handel in verdovende 
middelen en psychotrope stoffen.

Eind 2015 werd een proefproject gelanceerd bij een van 
onze partners: het ging erom een firma de mogelijkheid te 
geven om de in-/uitvoer van de pakketten van verdovende 
middelen zelf te valideren, onder strenge voorwaarden en 
onder het periodieke toezicht van de controleurs. In de toe-
komst zal dit type autocontrole in de betrokken wetgeving 
worden geïntegreerd. Wordt vervolgd …

* www.fagg.be/nl/vergunning_import_export

Good Manufacturing Practices-
inspecties in derde landen

Naar een snellere aflevering van in- en 
uitvoervergunningen dankzij de applicatie NDS-web

Het traject dat een in- of uitvoergunningaanvraag doorloopt, gebeurt veel sneller 
dankzij de applicatie NDS-web.

AANVRAAG

VERGUNNING

GOEDKEURINGEN



Eerste balans van 
de Good Clinical 
Practices-inspecties 
van de ethische 
comités

Begin 2015 lanceerde DG  
INSPECTIE een inspectie-
programma van de goede kli-
nische praktijken of GCP (Good 
Clinical Practices), om een stand 
van zaken op te maken van de 
kwaliteitssystemen die worden 
gebruikt binnen de voornaam-
ste Belgische ethische comités. 

De ethische comités die bevoegd zijn voor het geven van 
een uniek advies voor multicentrische klinische proeven, 
en dus ook een volledige erkenning hebben, werden 
prioritair geïnspecteerd.
Van de 24 ethische comités die een volledige erkenning 
kregen, werden er tot nu toe 10 geïnspecteerd, waar-
onder de ethische comités die elk jaar het grootste aantal 
adviezen verlenen. In 2016 zal het fagg erop toezien dit 
inspectieprogramma snel af te werken.

Uit een eerste balans blijkt dat ondanks een vaak sterk 
verschillende situatie in de diverse ethische comités, de 
huidige kwaliteitssystemen duidelijk moeten worden 
verbeterd.

Er werden regelmatig opmerkingen geformuleerd over 
punten zoals de samenhang van de documentatie over de 
verleende adviezen, de registratiesystemen van de curri-
cula vitae, de belangenverklaringen, de opleidingen, de 
minstens jaarlijkse herziening van de dossiers … Er werden 
echter geen zware tekorten genoteerd die de veiligheid 
van patiënten of de ethiek in de klinische proeven in het 
gedrang zouden brengen.

Deze situatie is niet zozeer te wijten aan slechte wil vanuit 
de ethische comités maar eerder aan een gebrek aan 
beschikbaarheid van hun leden, die het al zeer druk heb-
ben met hun dagelijkse activiteiten als arts, apotheker, 
zorgverlener of andere, en soms heel weinig tijd kunnen 
besteden aan hun evaluaties voor het ethisch comité. Vaak 
zijn de financiële en menselijke middelen onvoldoende, 
wat het opstellen van kwalitatievere structuren bemoei-
lijkt. Deze inspecties hebben ook tot doel de betrokken 
instellingen aan te sporen om meer te investeren in deze 
ethische comités, die noodzakelijk zijn om de ethiek in de 
klinische proeven te kunnen garanderen. Het fagg hoopt 
dat deze instellingen zich op termijn zullen aanpassen aan 
het wettelijke kader dat hen wordt opgelegd.

Ondanks alle bemerkingen stellen we vast dat alle ethische 
comités de wil tonen hun werking verder te verbeteren en 
de huidige richtlijnen en wettelijke voorschriften proberen 
na te leven.
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In 2013 en 2014 organiseerde het fagg al twee 
geslaagde edities van de Farmacovigilantiedag. 
In 2015 koos het fagg ervoor om niet alleen de 
essentiële rol van het fagg in het kader van de 
geneesmiddelenbewaking in de verf te zetten, 
maar ook om het belang van het onderzoek en 
toezicht in het kader van medische hulpmiddelen 
te benadrukken. Daarom werd de oorspronkelij-
ke Farmacovigilantiedag uitgebreid met materio-
vigilantie. Na deze uitbreiding drong zich dus een 
nieuwe naam op; de keuze viel logischerwijze 
op Vigilantiedag.

Opnieuw een geslaagde editie
In 2015 lag het accent op de ziekenhuizen. Een scala aan 
gerelateerde onderwerpen, zoals de contactpunten farmaco-
vigilantie en materiovigilantie in ziekenhuizen, kwamen aan 
bod, zowel vanuit de invalshoek van de geneesmiddelenbe-
waking als van materiovigilantie. Met meer dan tweehon-
derd deelnemers, voornamelijk uit onze doelgroep, werd de 
Vigilantiedag 2015 een groot succes. Het fagg was bijzonder 
blij met de komst van vertegenwoordigers van de farmaceu-
tische industrie en de industrie van de gezondheidsproduc-
ten, beroepsverenigingen, het Antigifcentrum, de zieken-
fondsen, en ook van collega’s van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Inderdaad, 
enkel door een effectieve samenwerking kan ieder van ons, 
elk op zijn/haar niveau, bijdragen aan een beter gebruik van 
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en, uiteindelijk, 
aan veiligere producten voor iedereen.

Van farmacovigilantie tot 
materiovigilantie
De besprekingen begonnen met thema’s in verband met 
de geneesmiddelenbewaking, waaronder de problematiek 
rond medicatiefouten. Het fagg lichtte zijn positie als be-
voegde autoriteit toe, maar heeft ook veel geleerd uit de 
ervaringen en expertise van de praktische en economische 
benadering van het thema. Tijdens zijn presentatie gaf 
onze voormalige collega Xavier Kurz, die momenteel voor 
het Europees Geneesmiddelenbureau of EMA (European 
Medicines Agency) werkt, een gedetailleerde uitleg over 
de signaaldetectie, die de kern van de geneesmiddelenbe-
waking vormt sinds de laatste herziening van de Europese 
wetgeving.

Deze dag was ook een gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten en in dialoog te gaan met het publiek door middel van 
debatten en constructieve vraag-en-antwoordsessies.

Tijdens de gesprekken over materiovigilantie kwamen de 
experten uiteraard terug op wat een medisch hulpmiddel 
is en op de laatste ontwikkelingen in dit domein. Daarna 
volgde een presentatie van borderline producten, om te 
laten zien hoe moeilijk het kan zijn om te bepalen of we 

te maken hebben met een medisch hulpmiddel, een ge-
neesmiddel of nog iets anders.

Het toenemende belang van medische hulpmiddelen werd 
onderstreept, en uit deze bevinding vloeit het bijzondere 
belang voort van een betere sensibilisering van gezond-
heidszorgbeoefenaars aangaande de melding van inciden-
ten. Hoewel het melden van incidenten in België wettelijk 
is verplicht, acht het fagg het zijn plicht om gezondheids-
zorgbeoefenaars te informeren over wat ze moeten melden 
en hoe ze dat moeten doen.

Nadruk op het toezicht  
op medische hulpmiddelen
Het fagg streeft ernaar de uitwisseling van informatie met 
de verschillende stakeholders te verbeteren en te verdiepen 
om het toezicht op de medische hulpmiddelen te versterken. 
De aanstaande herziening van het Europees wetgevings-
kader, de zogenaamde recast, zal ook bijdragen aan deze 
versterking. Maar, België heeft niet op zijn lauweren gerust 
in afwachting van dit Europese initiatief: al in 2012 werd 
het Plan Medische Hulpmiddelen goedgekeurd. Een van 
de belangrijkste verwezenlijkingen hiervan is het Centraal 
Traceringsregister, dat toelaat om een medisch hulpmiddel 
op te volgen van bij de fabrikant tot bij de patiënt. Tijdens 
de Vigilantiedag 2015 werd het Centraal Traceringsregister 
uitvoerig becommentarieerd door Vanessa Binamé, toenma-
lig directeur-generaal van het DG POST vergunning.

Vervolgens kwamen de metaal-op-metaalprothesen en de 
praktische toepassing van de materiovigilantie in zieken-
huizen aan bod, waarbij het contactpunt materiovigilantie 
centraal stond.

De verschillende deelnemers worden geïnformeerd en ge-
stimuleerd om dagelijks samen te werken met het fagg om 
zo een veiligere omgeving voor iedereen, maar in de eerste 
plaats voor de patiënt, te creëren.

Gezien alle positieve reacties lijkt niets nog een vierde editie 
in de weg te staan.

Derde Vigilantiedag van het 
fagg brengt materiovigilantie en 
farmacovigilantie samen

38%

4%

58%

ETHISCHE COMITÉS

¢  Geïnspecteerd 
academisch

¢  Geïnspecteerd 
niet-academisch

¢ Niet geïnspecteerd

De Vigilantiedag blijft dus de ideale 
gelegenheid om verschillende 
doelgroepen te sensibiliseren voor 
farmacovigilantie en vigilantie met 
betrekking tot de veiligheid van 
medische hulpmiddelen. 
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Mevrouw Adriaensen, wie zijn de le-
den van het Doorzichtigheidscomité 
die u omringen? Welke rol ziet u in de 
toekomst weggelegd voor het comité?

Alle stakeholders uit de distributie- 
keten in België ((ziekenhuis-)apothekers, 
groothandelaar-verdelers, farmaceutische 
industrie en industrie van de medische 
hulpmiddelen) zijn vertegenwoordigd 
in het Doorzichtigheidscomité. Samen 
zorgen zij voor ongeveer 75 % van de 
inkomsten van het fagg. De leden van 
het comité weten heel goed wat er bij 
hun achterban leeft, en zijn zo de ideale 
personen om het fagg te begeleiden. Ik 
zie het Doorzichtigheidscomité als een 
soort raad van bestuur, die uiteraard wel 
waakt over het goede management van 
het fagg, maar vooral meedenkt en initi-
atieven aanreikt die het fagg helpen uit 
te bouwen en te versterken. Ik ben ervan 
overtuigd dat we zo goed zijn gewapend 
om de toekomstige uitdagingen in de sterk 
veranderende Europese omgeving aan te 
kunnen.

Wat is de visie van het comité op de 
toekomst van het fagg als organisatie?

België is strategisch zeer belangrijk als 
innovatief farmaland. Heel wat farmaceu-
tische firma’s hebben een R&D-afdeling. 
Daardoor is het fagg van in de prille begin-
fase betrokken bij de ontwikkeling van 
nieuwe, vaak levensreddende genees-
middelen. Dit is van onschatbare waar-
de voor de volksgezondheid. Dankzij de 
klinische proeven kunnen patiënten in 
België doorgaans veel vroeger dan elders 
toegang krijgen tot een geneesmiddel in 

een correct geleverde dienst, een principe 
dat alle stakeholders onderschrijven.
Door toepassing van deze principes op alle 
activiteiten van het fagg, wordt het budget 
helemaal transparant gemaakt. Een heel 
mooi partnerschap als je het mij vraagt!

U verwacht dus van het fagg een andere 
manier van werken. Dit wordt een hele 
klus voor de medewerkers van het fagg. 
Gaat u, als comité, hen hierbij helpen?

Absoluut. Ik prijs me gelukkig dat we heel 
competente medewerkers hebben bij het 
fagg. Hun input zal cruciaal zijn om deze ope-
ratie tot een succes te maken. Deze nieuwe 
manier van werken zal trouwens niet alleen 
bijdragen aan de efficiëntie van het fagg, 
maar zal ook heel wat opportuniteiten cre-
eren. Door er met zijn allen - medewerkers, 

onderzoeksfase. Ook voor ziekenhuizen, 
onderzoekscentra en gezondheidszorg-
beoefenaars biedt onze betrokkenheid bij 
het klinisch onderzoek veel opportuniteiten. 
Het fagg is de centrale spil die al die partijen 
samenbrengt. Een unieke positie die ook 
meteen het belang van het fagg voor de 
toekomst aangeeft: het fagg is de partner 
bij uitstek om nieuwe ontwikkelingen te 
coördineren, zoals early phase development, 
Unmet Medical Need-programma’s, maar 
ook op het gebied van vaccinologie. Firma’s 
kijken reikhalzend uit om de toekomst sa-
men met het fagg te kunnen uitbouwen.

Nieuwe begrippen zoals Zero Based 
Budgeting, fee-for-service, activity based 
costing doen hun intrede. Kunt u uitleg-
gen waarom het comité die begrippen 
zo belangrijk vindt?

Ik kan me inbeelden dat veel mensen zich 
een beetje zorgen maken als ze zero en 
budget in dezelfde zin horen vernoemen. 
Zero Based Budgetting is eigenlijk een heel 
gezonde manier om een begroting op te 
stellen, en laat toe om heel nauwkeurig de 
nodige budgetten in te schatten per begro-
tingslijn. Door zo te budgetteren, vermijd 
je overschatting van de kosten en creëer 
je ruimte in het budget om bijvoorbeeld 
nieuwe projecten en aanwervingen te kun-
nen financieren. Activity based costing is 
een term die daar nauw bij aansluit: voor 
welke activiteiten staat het fagg garant, en 
welke kost staat daar tegenover. De kost 
die het fagg moet dragen om een dienst 
te kunnen leveren, vormt de fee die tegen-
over de geleverde kwalitatieve service moet 
staan. Vandaar het begrip fee-for-service, 
wat niet meer is dan correct betalen voor 

directie en Doorzichtigheidscomité - onze 
schouders onder te zetten, gaan we fan-
tastische dingen realiseren en bouwen we 
aan het fagg van de toekomst.

Ontmoeting met Ann Adriaensen,  
nieuwe voorzitter van  
het Doorzichtigheidscomité

Het fagg investeert  
in financiële transparantie
De financiële processen zijn nauw verbonden met de operationele processen. Daarom 
moeten, volgend op een aanbeveling van het Rekenhof (de instelling die het fagg 
controleert) veel activiteiten rechtstreeks worden opgenomen in de boekhoudkun-
dige software.

Hiertoe kreeg de verantwoordelijke voor de bankrekening “bons voor verdovende 
middelen” van DG INSPECTIE na een gerichte opleiding volledige autonomie voor 
het ingeven van de hiermee verbonden bankverrichtingen.

Deze integratie maakt het mogelijk om meer garantie te bieden over de bank-
verrichtingen en om de financiële transparantie van het fagg tegenover partners 
te verzekeren.

”Door toepassing van 
deze principes op alle 
activiteiten van het 
fagg, wordt het budget 
helemaal transparant 
gemaakt. Een heel mooi 
partnerschap als je het 
mij vraagt ...!„



Afschakelplan, 
u zei 
afschakeling?

Pijler 1: OFF-ON
De eerste pijler van dit plan werd door de 
Afdeling Communicatie geïmplementeerd. 
Er werden verschillende communicaties 
ontwikkeld voor de zones met de groot-
ste energievreters. Zo werden er posters 
aangebracht in de buurt van de keukens, 
kopieerapparaten ... met daarop het OFF-
ON-logo. Verder werd op alle LCD-schermen 
een elektriciteitsindicator afgebeeld om in 
realtime de prognoses van de situatie op 
het Belgische elektriciteitsnet te kennen.

U wilt helpen de gezondheid van onze 
bevolking te beschermen? Werken in de 
publieke dienstverlening is iets voor u? 
Neem dan deel aan onze wervingsexa-
mens en kom onze organisatie versterken.

De meest gezochte profielen zijn:
•   artsen, dierenartsen en apothekers met 

ervaring, om de klinische gegevens van  
een geneesmiddel of gezondheids product 
te evalueren;

•   wetenschappelijke dossierbeheerders 
om dossiers over geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten te beheren en 
op te volgen;

•   administratieve medewerkers om de 
dossierbeheerders bij te staan voor de 
kwaliteitscontrole van gegevens en 
documenten;

•  juristen;
•  informatici.

Hoe kan u solliciteren?
Omdat we een federale instelling zijn, wor-
den al onze selecties door Selor beheerd. 

Om te solliciteren, moet u reageren op de 
vacature die op hun site (www.selor.be) 
wordt gepubliceerd.
We raden u aan om u op hun nieuwsbrief 
te abonneren om geen enkele vacature te 
missen die met uw profiel overeenstemt.

Logistiek is zich bewust van het belang van een voorbeeldfunctie, in 
het kader van een rationeel energieverbruik, in deze problematiek en 
ontwikkelde daarom in samenspraak met de Regie der Gebouwen en 
de Afdeling Communicatie, een plan op basis van drie pijlers. Doel? De 
acties in het kader van energiebesparing aanpassen en ondersteunen.

Het fagg  
op weg naar  
de New Way of 
Working

Werken bij het fagg?

Minder controle,  
meer vertrouwen
Het principe van a priori vertrouwen was 
het uitgangspunt van de nieuwe cultuur 
op het fagg, beter gekend als cultuur van 
“het nieuwe werken”. Hiertoe werd het 
arbeidsreglement aangepast met als be-
langrijk punt het afschaffen van de contro-
le op de tijd die op de werkplaats wordt 
gespendeerd. In een tweede fase zullen 
alle teams hun dagen telewerk maximaal 
mogen uitbreiden, zolang de wetgeving 
hierover wordt nageleefd.

Meer doeltreffendheid 
voor meer vrijheid
Dit is nog maar het begin. De grootste 
verandering zal in de praktijk moeten 
komen, namelijk op het niveau van de 
werkmethodes. Het is belangrijk dat ie-
dere medewerker meer vrijheid krijgt in 
het uitvoeren van het werk, met het oog 
op de te bereiken doelstellingen en de 

teamafspraken, met respect voor de klant 
en de collega’s. Het is essentieel zich hier-
bij te concentreren op de kern van de zaak, 
namelijk de missie van het agentschap en 
de individuele bijdrage tot de verwezen-
lijking ervan. Zo zal de medewerker zich 
meer autonoom en verantwoordelijk voe-
len met meer creativiteit en productiviteit 
als resultaat.

Een cultuurverandering is een werk van 
lange adem maar de eerste stappen naar 
verandering zijn alvast gezet. 2016 wordt 
het jaar van de invoering en van het zich 
eigen maken van NWOW.

NWOW (New Way of Working) wordt in België, net zoals in andere 
landen, steeds meer toegepast. Ook al is NWOW geen nieuwe trend, 
het fenomeen breidt zich de laatste jaren alsmaar meer uit. In deze 
productiegerichte wereld moet de mens vaak wijken voor het resul-
taat dat wordt geproduceerd. Met NWOW staan de tevredenheid en 
ontplooiing van de medewerkers weer centraal. De bedoeling is dat 
iedereen actief en op een verantwoordelijke en autonome manier 
kan bijdragen tot de verwezenlijking van altijd grotere uitdagingen. 
Dit gaat gepaard met een reeks grote acties rond de werkomgeving, 
maar ook rond de werkmethodes en het management.
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Een servicedesk uitsluitend voor 
applicatieproblemen
Een van de aanbevelingen als resultaat van de bevraging die in 2014 werd uitgevoerd 
door het IT-bedrijf Trasys, had betrekking op de oprichting van een servicedesk van 
niveau twee, specifiek voor applicaties. In de praktijk komen oproepen binnen op het 
eerste niveau, bij de ICT-Helpdesk, waar een ticket wordt aangemaakt. Vervolgens 
worden deze doorgestuurd naar de betrokken teams. Voortaan worden vragen over 
applicaties behandeld door de servicedesk van niveau twee. Deze dienst wordt 
geleidelijk ingevoerd op basis van de service level agreements waarin de vereiste 
kwaliteit van de dienstverlening wordt bepaald, en de stroomdiagrammen. Deze 
diagrammen beschrijven de weg die het ticket aflegt vanaf het ogenblik van ont-
vangst van de vraag tot de oplossing van het probleem.

De eerste diagrammen die elke stap van een proces beschrijven, hebben betrekking 
op het kadaster van voor het publiek opengestelde apotheken en de CESP connector 
(Common European Submission Platform connector). Deze zijn momenteel beschik-
baar in een voorlopige versie en klaar voor validatie. Dit systeem maakt het mogelijk 
om automatisch verbinding te maken met het Europese portaal voor de invoering 
van dossiers voor vergunningen voor het in de handel brengen en registraties van 
geneesmiddelen.

Het doel op middellange termijn is om, met het oog op een betere dienstverlening 
voor de gebruikers, procesdiagrammen in te voeren voor elke applicatie die wordt 
gebruikt binnen het fagg.

Pijler 2: afschakeling
De tweede pijler had betrekking op een af-
schakelplan. Dankzij een nota goedgekeurd 
door de Administrateur-generaal van het fagg 
kan, afhankelijk van de elektriciteitsbehoef-
te in België, de vraag naar elektriciteit van 
het agentschap min of meer sterk worden 
verminderd. Voor de vier mogelijke situa-
ties, gaande van normale situatie (groen 
symbool) tot aangekondigde afschakeling 
(zwart symbool), zijn telkens specifieke acties 
geprogrammeerd. Deze acties helpen om de 
veiligheid van het gebouw te waarborgen 
en zorgen ervoor dat elke medewerker in 
goede omstandigheden terug naar huis kan.

Pijler 3: besparing op 
grote schaal
De laatste pijler beoogt een energiebespa-
ringsbeleid op lange termijn. Elke medewer-
ker beschikt voortaan over een meervoudige 
stekkerdoos om het verbruik van zijn/haar 
computer in stand-by te vermijden. In het 
grootste deel van het gebouw zijn bewe-
gingsdetectoren geïnstalleerd die de verlich-
ting in de keukens en toiletten automatisch 
aan- en uitschakelen. Ook sommige plateaus 
werden hiermee uitgerust. Verrassende ei-
genschap: deze zeer geavanceerde detec-
toren reageren zowel op beweging als op 
geluid! Er hoeft dus zeker niemand in het 
donker te zitten …

NWOW



Het soft  
control-beleid
Om de kwaliteit van de prestaties van Logis-
tiek te garanderen, worden deze sinds begin 
2015 door een nieuw team gecontroleerd.

In een eerste fase bepaalde Logistiek de negen kerntaken:
1. beheer van het gebouw;
2. beheer van het materieel en van de aankoopdienst;
3. logistieke ondersteuning;
4. catering (maaltijden);
5. onthaal;
6. mailroom;
7. archiveren van documenten;
8. organisatie van evenementen;
9. schoonmaak.

De volgende fase was iets moeilijker. Aandachtspunten 
moesten worden gedefinieerd om een soft control-beleid 
te kunnen toepassen, en om de activiteiten op een effi-
ciënte en goedkope manier te controleren.

Zichtbare verbeteringen
Bij elke verbeteringsaanvraag of klacht wordt het thema 
besproken binnen de staf Logistiek en binnen het Netwerk 
Logistiek dat alle entiteiten van het fagg groepeert. Dit is 
eigenlijk de grootste verandering aangezien de prioriteit 
voortaan is om iedereen in staat te stellen om zelf de 
vorderingen die hij/zij heeft gewenst, vast te stellen. 
Hoewel dit beleid een zekere creativiteit en een flinke 
dosis verbeelding vereist, kan het ook de tevredenheid 
van het team Logistiek en van de medewerkers van het 
fagg sterk verhogen. Voorbeelden zijn de bordjes aan de 
ingang van de toiletten waarop iedereen kan nakijken 
of ze dagelijks worden schoongemaakt of de terbeschik-
kingstelling van gekleurde stoelen in de vergaderzalen.

De controle wordt verzekerd
Helaas is de toepassing van soft control niet altijd mogelijk. 
Logistiek draagt dan deze verificatietaak over naar haar 
back-officeteam, dat voor de correcte behandeling van alle 
aanvragen en de correcte werking van het materieel zorgt. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om de maandelijkse controle 
van de bezetting van de vergaderzalen of de wekelijkse 
controle van het gebruikte materieel.

Positieve budgettaire gevolgen
Dit soft control-beleid wordt ook op budgettair vlak toe-
gepast. De boekhouding houdt voortaan een tabel bij om 
de schuldvorderingen van alle inspecteurs op te volgen. 
Dankzij deze actieve opvolging van de onkostennota’s kun-
nen vergeten schuldvorderingen worden geïdentificeerd 
en herhaald. Met dit systeem kan het fagg dan ook het be-
drag dat voor deze terugbetalingen moet worden voorzien, 
garanderen en uiteindelijk zo vlug mogelijk terugbetalen.

Migratie van  
de fagg-telefonie
Om de communicatiesystemen 
te kunnen moderniseren, besloot 
het fagg om de telefonie zelf te 
gaan beheren en dit niet langer 
aan de FOD Volksgezondheid toe 
te vertrouwen.

Fase I: overschakelen  
van de telefoonnummers
De eerste fase begon in de lente van 2015 en eindigde in 
de herfst van 2015. Het doel was om al onze telefoonnum-
mers te veranderen.

Opdat deze verandering zo weinig mogelijk hinder voor 
het fagg-personeel en voor onze partners zou veroorzaken, 
hebben we gewoon de bestaande functionaliteiten in het 
nieuwe systeem behouden.

In samenwerking met de Afdeling Communicatie, die ervoor 
zorgde dat de nieuwe telefoonnummers aan onze verschil-
lende partners werden medegedeeld, hebben de ICT-teams 
alle telefoonnummers op 1 oktober 2015 overgeschakeld 
naar het nieuwe systeem. Een operatie die foutloos verliep!

Fase II: modernisering  
van de communicatiesystemen
In november 2015 begon de tweede fase van de migratie.

Het fagg is een federale, parastatale instelling. Een statuut 
met een vrij strak kader voor het verkrijgen van de uitgaven-
machtigingen. Inderdaad, elk jaar bepalen de autoriteiten 
bevoegd inzake budget het beperkte groeipercentage of 
het besparingspercentage dat wordt opgelegd voor het 
volgende jaar. Deze aanpak houdt weinig rekening met de 
financiële eigenheid van ons agentschap: het overwicht 
van zelffinanciering.

Tot nu toe kon het agentschap rekenen op de steun van de 
partners vertegenwoordigd in het Doorzichtigheidscomité. Zo 
kon het fagg verder gaan dan de klassieke richtlijnen en kon 
het zo toch nieuwe activiteiten financieren. Talrijke projecten 
werden opgestart of verder uitgebouwd. Het gaat bijvoor-
beeld om het Plan Medische Hulpmiddelen, de versterking 
van de JAP-AUDIT, de uitbouw van de expertise, de nieuwe 
Europese verplichtingen inzake geneesmiddelenbewaking, 
de vernieuwing van de Commissie voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik, enz.

Investeren in verbeterprojecten
De partners uit de privésector (spelers die financieel bij-
dragen) vragen het fagg vandaag om na te gaan of er 
verbeterprojecten kunnen worden gestart, met behoud van 

Om aan de noden van onze toekomstige verhuis naar de 
Pachecolaan te beantwoorden en de nodige flexibiliteit in 
de nieuwe organisatie van het werk volgens de NWOW-
principes (New Way of Working) te kunnen bieden, zal het 
huidige systeem van vaste telefoons worden aangevuld 
met softphones.

De technische testfase met een beperkt aantal gebruikers is 
al begonnen en zal in 2016 worden verdergezet, weliswaar 
met een groter aantal testgebruikers, om uiteindelijk tot de 
installatie van softphones in het hele agentschap te komen.

Welke voordelen biedt de modernisering van onze commu-
nicatiesystemen? Meer flexibiliteit voor de medewerkers, 
een betere bereikbaarheid van de dienst voor onze partners 
en een betere tegemoetkoming aan hun noden.

hun bijdragen op hetzelfde niveau. Merk op dat het hierbij 
niet de bedoeling is om geld te besparen, aangezien de 
financiële middelen nog altijd aan het fagg zullen worden 
toegewezen. De eventueel vrijgekomen middelen zullen 
worden geïnvesteerd in verbeterprojecten. Wanneer uit 
de analyse blijkt dat de middelen die nodig zijn voor de 
uitoefening van de missie, moeten worden verhoogd, dan 
zullen deze worden verhoogd.

Het fagg is dus met een analyse op basis van de Zero 
Based Budgeting-methodologie gestart. Het doel van deze 
methodologie is om te komen tot:
•   meer transparantie en een betere kostenraming van de 

outputs van het agentschap;
•   een alignering tussen de inkomsten van het fagg en de 

financiering van de outputs: WIE betaalt voor WAT en HOE 
en dit, in een geest van fee-for-service;

•   een analyse van de outputs om tot een budget te komen 
dat de werkelijke behoeften weergeeft. Daarom moet een 
evenwicht worden bereikt tussen efficiëntie en kwaliteit 
van de outputs vanuit het oogpunt van de volksgezondheid.

De ZBB-opdracht ging van start in februari 2015 en zal nog 
worden voortgezet in de komende maanden.
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Meer werkruimte  
voor het fagg
Het fagg deelt het Eurostation-gebouw met an-
dere organisaties zoals de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Om tegemoet te ko-
men aan de constante ontwikkeling en groei van het 
agentschap, hebben de collega’s van Logistiek diverse 
gesprekken gehad met deze organisaties en de Regie der 
Gebouwen, om extra ruimte te bedingen voor het fagg. 
Zo werd een bijkomende beveiligde zone ingericht waar 
een personeelsrefter voor het fagg en vier vergaderzalen 
voor intern overleg werden ondergebracht.

Zero Based Budgeting, 
een nieuwe kijk op onze 
financiering

zero based budgeting|



In samenspraak met de betrokken farmaceu-
tische industrie werd de gegevensbank voor 
genotificeerde homeopathische geneesmid-
delen al in 2014 herzien. Deze nieuwe lijst is 
van 18 000 genotificeerde homeopathische 
geneesmiddelen in 2003 afgeslankt naar 5 
654. Op basis van deze nieuwe lijst is een 
toepassing ontwikkeld om aanpassingen aan 
de notificaties te beheren. Deze toepassing 
maakt het ook mogelijk om zowel externe 
als interne vragen over de notificaties snel 
en accuraat te beantwoorden.

 Na het uitrollen van de Homeo-versie van 
het elektronische dossierbeheer systeem 
MeSeA (Medicines e-Submission and e-Ap-
proval) eind 2014, is het gebruik van dit 
systeem in 2015 op kruissnelheid gekomen.

De Cel Homeopathie & Fytothera-
pie onderging in 2015 een gron-
dige herstructurering en maakt 
voortaan deel uit van de Afdeling 
Marketing Authorisation (humaan) 
van het DG PRE vergunning. 

De belangrijkste projecten 
2015 inzake homeopathie
Het ultieme doel van deze cel wat homeo-
pathie betreft, is de tijdige behandeling van 
de aanvragen voor de registratie en VHB 
(vergunning voor het in de handel brengen) 
van homeopathische geneesmiddelen. Om 
dit doel te verwezenlijken, werden in 2015 
meerdere verbeterprojecten afgerond.

Na de vrijwillige gezamenlijke audits in 
2013 en 2014, is het nu tijd voor het sys-
teem van de verplichte gezamenlijke audit! 
Dit systeem ging van start in 2015 en geldt 
voor alle aangemelde instanties (Notified 
Bodies) die CE-markeringen toekennen aan 
medische hulpmiddelen. In België werden 
al twee aangemelde instanties doorgelicht 
volgens dit nieuwe systeem, en onze ins-
pecteurs hebben deelgenomen aan twee 
andere opdrachten in het buitenland.

Vrijwillig systeem, stand 
van zaken
Tussen januari 2013 en november 2014 
werden in het kader van een gezamenlijke 
vrijwillige actie 25 controles op aangemel-
de instanties uitgevoerd in 23 landen van 
de Europese Unie. Het doel was om de 
nationale bevoegde autoriteiten te helpen 
bij het toezicht op de aangemelde instan-
ties. Elk team van nationale controleurs 

werd vergezeld door deskundigen van het 
Food and Veterinary Office of FVO en door 
buitenlandse auditors. Ons agentschap voer-
de zelf 7 opdrachten uit, verdeeld over 3 
inspecteurs, zowel op ons grondgebied als 
in andere lidstaten.

Een positieve balans
Na afloop van deze vrijwillige gezamen-
lijke fase bleek het proces positief uit te 
vallen voor zowel de gastlanden als voor 
de externe experten. Iedereen kon ideeën 
en gedachten uitwisselen met collega’s. Er 
kwamen geen grote punten van onenigheid 
naar voor tussen de teams onder leiding 
van de Europese Commissie en de nationale 
autoriteiten. In zeldzame gevallen waren de 
planning en de grondigheid van de audits 
betwistbaar, maar het nodige competentie-
niveau voor het toezicht op de aangemelde 
instanties werd in alle gevallen aanvaard-
baar geacht.

Algemene prestaties van 
de aangemelde instanties
Algemeen beschouwd liet het gezamen-
lijk vrijwillig auditsysteem toe om binnen 
de Europese Unie een standaard prestatie-
niveau* in te voeren dat noodzakelijk is 
voor de controle op de aangemelde ins-
tanties. Het systeem bleek ook een nuttig 
instrument om een algemeen overzicht te 
krijgen van de prestaties van de nationale 
autoriteiten in dit domein. Een aantal aan-
gemelde instanties waren niet in staat om 
voldoende waarborgen te geven om aan 
te tonen dat hun personeel voldoende was 
gekwalificeerd om certificatie-activiteiten uit 
te voeren. Andere terugkerende problemen 
hadden onder meer betrekking op de gron-
digheid van de evaluatie van de klinische 
gegevens, de bemonstering van de tech-
nische dossiers en de documentatie van 
het certificeringsproces. In al deze gevallen 
werden de aangemelde instanties verplicht 

om maatregelen te nemen om de gede-
tecteerde problemen op te lossen. In de 
ernstigste gevallen van non-conformiteit 
werden sancties en beperkingen opgelegd, 
soms gaande tot de intrekking van hun 
aanduiding.

* Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 920/2013

 In de loop van 2015 hebben de sector en de 
administratie overlegd om de financiering 
van de activiteiten van de cel te herzien. Dit 
overleg resulteerde in een consensus waar-
bij enerzijds de bedragen voor het behan-
delen van de dossiers worden aangepast en 
anderzijds de stakeholders van de betrokken 
farmaceutische industrie bijdragen op basis 
van hun omzetcijfer.

Er is ook een reflectie gestart naar de effici-
entie van de werking van en samenwerking 
met de Commissie voor Homeopathische 
geneesmiddelen voor menselijk en dierge-
neeskundig gebruik. Deze reflectie leidde 
tot het opstellen van een SLA (Service Level 
Agreement), waarbij de procedure voor de 
verschillende dossiertypes werd vastgelegd. 
Deze SLA werd goedgekeurd door de com-
missie in juli 2015.

 Tot slot werd eind 2015 een nieuw overleg 
met de sector georganiseerd waar de admi-
nistratie een aantal voorstellen formuleerde 
voor de werking van de cel in 2016. Het 
doel van deze voorstellen is om de interac-
tie tussen de sector en de administratie te 
versterken en om prioriteiten te bepalen in 
het dossierbeheer.

Kruidengeneesmiddelen
Om de verschillende types fytotherapie-
dossiers te kunnen behandelen, wou de cel 
de verschillende betrokken diensten ont-
moeten. Dit transversale overleg resulteerde 
in concrete afspraken om de behandeling 
van de verschillende stappen in het dossier, 
namelijk de validatie, de evaluatie en de 
afsluiting, zo goed mogelijk te regelen.
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De Cel Homeopathie & 
Fytotherapie in een nieuw jasje

Algemeen beschouwd 
liet het gezamenlijk 
vrijwillig auditsysteem toe 
om binnen de Europese 
Unie een standaard 
prestatieniveau* in te 
voeren dat noodzakelijk 
is voor de controle op de 
aangemelde instanties. 

Gezamenlijke audit van de aangemelde instanties: 
van vrijwillig naar verplicht



DG INSPECTIE past  
het controlebeleid aan
Rekening houdend met de evolutie van de 
complexiteit en het aantal producten, do-
meinen en sectoren die door het fagg wor-
den gecontroleerd, wordt een aanpassing 
van de inspectiemethodologie geleidelijk 
ingevoerd in het kader van een prioritair 
project van de minister van Volksgezondheid 
Maggie De Block.

Wat wil DG INSPECTIE met 
dit project bereiken?
DG INSPECTIE streeft ernaar het huidige con-
trolebeleid aan te passen door een nieuwe 
methodologie in te voeren om:
•   synergie en coregulering tussen de gecon-

troleerde bedrijven en het fagg te bevor- 
deren;

•   transparantie en administratieve vereen-
voudiging te stimuleren;

•   de efficiëntie van de controles te optimaliseren.

Autocontrole  
om te beginnen
In een eerste fase wil het fagg een auto-
controlesysteem voor medische hulpmid-
delen invoeren. De duur van dit project is 
voorzien op drie jaar, tussen 2015 en 2017. 
Dit systeem zal gepaard gaan met het uit-
voeren van risicoanalyses door de inspectie-
diensten om de planning en uitvoering van 
de controles op het terrein te rationaliseren.

Tijdens deze eerste fase voorziet het fagg 
om een wettelijke verplichting in te voeren 
voor de registratie van Belgische operatoren 
in de sector van medische hulpmiddelen 
zodat deze bij het fagg gekend zijn. Via deze 
registratie verwacht DG INSPECTIE dat de 
operatoren de nodige gegevens voor de 
uitvoering van de risicoanalyses verschaffen. 
Ook wordt de mogelijkheid voorzien voor de 
gebruikers van de dienst om aanbevelingen 
voor de uitvoering van de autocontrole te 
volgen. Deze aanbevelingen zullen worden 
opgesteld door de inspectiediensten, in sa-
menwerking met de beroepsverenigingen 
van de sector van medische hulpmiddelen.

De betrokken operatoren zullen verantwoor-
delijk zijn voor de conformiteit van de infor-
matie die ze doorgeven en voor de regel-
matige herziening ervan. Ze zullen ook aan 
de inspectiediensten moeten bevestigen 
dat ze de gegeven aanbevelingen volgen.

Om de informatie-uitwisseling te ver-
gemakkelijken, gebruiken de inspecteurs 
van het fagg een specifiek IT-portaal voor 
autocontrole als uitwisselinginterface tussen 
de operatoren van het domein van medi-
sche hulpmiddelen en het fagg.

Vandaag bundelt binnen het agentschap een 
projectteam samengesteld uit medewerkers 
van de Afdeling ICT, de Juridische Afdeling 
en DG INSPECTIE de krachten om deze eerste 
projectfase tot een goed einde te brengen. 
Gezien de omvang van deze fase plant DG 
INSPECTIE om eind 2016 de autocontrole te 
starten met een segment uit het domein 
van medische hulpmiddelen, dat van de 
genotificeerde Belgische verdelers. Het ein-
de van de invoering van de autocontrole in 
het domein van medische hulpmiddelen is 
voorzien voor 2017.

De verantwoordelijkheden 
delen met de sector van 
geneesmiddelen
Het is de bedoeling om het project in een 
tweede fase, tussen 2017 en 2018, voort 
te zetten en een coresponsabilisering en 
coreglementering tussen het fagg en de 
sector van geneesmiddelen te voorzien. 
De uitwisselinginterface die in fase I wordt 
ontwikkeld om administratieve vereen-
voudiging te bevorderen, zou ook kunnen 
worden gebruikt om de efficiëntie van de 
planning en uitvoering van de controles te 
optimaliseren.

Tegen eind 2016 zal de aanpak tegenover de 
farmaceutische sector en de bloedinstellin-
gen worden bepaald in samenwerking met 
de verenigingen van vertegenwoordigers.

Uiteindelijk zal het fagg na de invoering en 
evaluatie van fases I en II overwegen om de 
delegatie van de controle te reglementeren 
via een partnerschap met de sector of, vol-
gens de evolutie van het project, via een 
onafhankelijke organisatie. Uiteraard zou het 
fagg het recht behouden om gerichte contro-
leopdrachten uit te voeren bij de betrokken 
operatoren en bij de organisaties waaraan 
de controle zal worden gedelegeerd.

Sommige patiënten 
met een ernstige en/of 
chronische ziekte kunnen 
niet op een bevredigen-
de manier worden be-
handeld met de huidige 
beschikbare geneesmid-
delen. Zo ontstaat er een 
onvervulde medische 
behoefte of UMN  
(Unmet Medical Need). 

Om de toegang tot innovatieve geneesmid-
delen te versnellen, ontwikkelde het fagg in 
2014 een nieuwe procedure om de imple-
mentatie van programma’s voor gebruik in 
schrijnende gevallen (Compassionate Use) 
en medische noodprogramma’s (Medical 
Need Programs) toe te laten, en zo de be-
trokken patiënten te behandelen.

2015: infosessies, imple-
mentatie, evaluatie, ...
2015 was het jaar van de informatie en de 
implementatie van de nieuwe wetgeving 

inzake onvervulde medische behoeften. In 
het kader daarvan organiseerde het fagg 
een infosessie voor de externe partners met 
de bedoeling om enerzijds de verschillen-
de wetgevende aspecten voor te stellen 
en anderzijds om te luisteren naar de pro-
blemen van firma’s om deze wetgeving te 
implementeren. Vervolgens werd een nieu-
we bijeenkomst georganiseerd door BRAS 
(Belgian Regulatory Affairs Society) waar 
we bijna een jaar na de invoering van het 
nieuwe koninklijk besluit de balans konden 
opmaken.

Naast de communicaties ter attentie van 
de farmaceutische firma’s werd ook een 
infosessie georganiseerd voor de ethische 

comités die betrokken zijn bij het be-
oordelingsproces van UMN-dossiers.

Aanpassing
Na deze eerste bijeenkomsten organiseerde 
het fagg werkgroepen rond verschillende 
thema’s om bepaalde aspecten van de wet-
geving te verduidelijken en de documenten 
die beschikbaar zijn op de website van het 
fagg in lijn hiermee aan te passen. Deze do-
cumenten zijn overigens het resultaat van 
een samenwerking met de vertegenwoor-
digers van de Algemene vereniging van 
de geneesmiddelenindustrie (pharma.be).

Ondertussen ontwikkelde het UMN-team 
een interne Standard Operating Procedure 
binnen het fagg om de behandeling van 
de dossiers te harmoniseren en uiteinde-
lijk de kwaliteit van de behandeling van 
dergelijke dossiers te verbeteren.

Nieuw partnerschap met 
het RIZIV
In geval van tijdelijke tussenkomst in 
het gebruik van een geneesmiddel, 
staat het fagg, in samenwerking met 
het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering), ook in voor het 
secretariaat van de CATT (Commissie voor 

advies in geval van tijdelijke tegemoet-
koming voor het gebruik van een genees-
middel), waarin ook vertegenwoordigers 
van het agentschap permanent zetelen.

2016: vernieuwde 
Commissie voor 
geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik
In 2016 zal het proces worden geoptimali-
seerd met de oprichting van de vernieuw-
de Commissie voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik, die een sleutelrol zal 
spelen in de implementatie van de nieuwe 
wetgeving.
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Met het oog op de verbetering van de 
planning en opvolging van projecten, 
besliste de Afdeling ICT om met MS 
Project Server te werken. Om de haal-
baarheid van dit project te valideren en 
de configuratie te kunnen bepalen, werd 
een POC-omgeving (proof of concept) 
gecreëerd.

Na deze POC werd besloten om de vol-
gende functies in te voeren:
•  projectbeheer;

•  planning;
•  samenwerking in team;
•  rapportering over projecten;
•  beheer van de middelen;
•  taakbeheer;
•  beheer van problemen;
•  timesheets;
•  risicobeheer.

Op basis van de verworven ervaring zal 
de productieomgeving in 2016 worden 
geïmplementeerd.

MS Project Server en 
proof of concept

Unmet Medical Need: 
nieuwe wetgeving 
geïmplementeerd

Ook wordt de mogelijkheid 
voorzien voor de gebrui-
kers van de dienst om 
aanbevelingen voor de 
uitvoering van de  
autocontrole te volgen. 



Vernieuwde Commissie voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik
Wat is de CGH? 
De CGH is de Commissie voor genees-
middelen voor menselijk gebruik. Deze 
commissie staat onder meer in voor het 
verlenen van advies inzake vergunningen 
voor het in de handel brengen, voor het ter 
beschikking stellen van geneesmiddelen 
voor gebruik in schrijnende gevallen of CU 
(Compassionate Use Programs) of via me-
dische noodprogramma’s of MNP (Medical 
Need Programs), voor de farmaco vigilantie 
en voor het beantwoorden van weten-
schappelijke vragen in verband met ge-
neesmiddelen. De huidige commissie 
wordt momenteel onderworpen aan een 
grondige herziening (samenstelling, wer-
king en bevoegdheden) binnen het fagg.

Zich aanpassen aan  
de realiteit
In 2015 werd het wettelijk kader van de 
Commissie voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik herzien. De aanpas-
singen waren meer bepaald gericht op 
een wijziging van het koninklijk besluit 
van 14 december 2006 betreffende ge-
neesmiddelen voor menselijk en dier-
geneeskundig gebruik. Hiermee wil het 

fagg tegemoet komen aan het steeds meer 
gevarieerde aanbod van geneesmiddelen, 
bijvoorbeeld op het niveau van de genees-
middelen voor geavanceerde therapieën 
of ATMP (Advanced-Therapy Medicinal 
Product), waarover de CGH zich ook moet 
buigen. Daarom werden de expertise-
domeinen van de leden aangepast om 
een zo breed mogelijk wetenschappelijk 
en klinisch kader te creëren. Voortaan zal 
de CGH bestaan uit acht effectieve leden en 
acht plaatsvervangende leden die ervaring 
en kennis hebben in de volgende expertise-
domeinen: algemene gezondheidszorg, 
huisartsgeneeskunde, pediatrie, farmaco-
logie, geavanceerde therapieën, ziekenhuis-
farmacie, interne geneeskunde en geno-
mics/gepersonaliseerde geneesmiddelen.

Een nauwkeurig 
samengestelde nieuwe 
commissie
Voor elk expertisedomein werd een effec-
tief lid en een plaatsvervangend lid ge-
zocht. Hiertoe werden alle Belgische uni-
versiteiten en universitaire ziekenhuizen 
aangeschreven. Het fagg kreeg veel posi-
tieve reacties en kandidaturen. Vervolgens 

nam elke kandidaat deel aan een interview 
waarin zijn/haar motivatie en zijn/haar  
visie op de Commissie voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik werden geëvalueerd. 
Na validatie van de voorgestelde samen-
stelling door de beleidscel van minister van 
Volksgezondheid Maggie De Block, kon 
het fagg overgaan tot de publicatie in het 
Belgisch Staatsblad van een ministerieel be-
sluit waarin de nieuwe samenstelling van de 
vernieuwde commissie werd geofficialiseerd.

Grondig reorganiseren
Om een optimale werking van de commis-
sie te garanderen, werden verschillende 
aanpassingen doorgevoerd:
•   de bestaande procedures werden herbe-

keken en verfijnd;
•   de CGH zal voortaan wekelijks zetelen, 

in tegenstelling tot de huidige com-
missie, waar de zittingen maandelijks 
plaatsvinden;

•   een grondige aanpassing van het huis-
houdelijk reglement van de commissie 
werd ook voorbereid.

Door deze reorganisatie hoopt het agent-
schap nog meer wetenschappe lijke adviezen 

te verlenen en deze uit te breiden naar 
de volledige levenscyclus van geneesmid-
delen. Bovendien zullen ook niet-dossier-
gerelateerde onderwerpen aan de com-
missie kunnen worden voorgelegd, zoals 
het herzien van de guidance documenten 
(richtlijnen). Met deze hernieuwde com-
missie streeft het fagg ernaar het besluit-
vormingsproces te optimaliseren, zowel 
voor nationale als voor Europese dossiers, 
om zo de positie in het Europese netwerk 
verder te versterken.

De patiënt staat  
nog steeds centraal
Aangezien ons agentschap het essentieel 
vindt om naar de patiënten te luisteren, 
zullen zij natuurlijk worden vertegen-
woordigd binnen de CGH via de patiën-
tenverenigingen. De aanduiding van de 
patiëntenvertegenwoordigers is gepland 
voor 2016. Tenslotte zal het fagg ook werk 
maken van een vertegenwoordiging via 
de ethische comités, in overleg met de 
beleidscel.
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SharePoint: wie, wat, hoe?
Wat?
SharePoint is een middel om documenten via elektronische weg te beheren en te 
delen, en dat de samenwerking tussen de verschillende medewerkers van het fagg 
vergemakkelijkt.

Hoe?
Het gebruik van standaarddocumenten maakt het mogelijk om samenwerkingssites 
snel ter beschikking van de gebruikers te stellen. In 2015 werden op die manier 
meer dan 130 sites voor het delen van documenten aangemaakt.

Zo vindt u bijvoorbeeld op SharePoint:
•   voor het beheer van vergaderingen: agenda’s, uitnodigingen en gerelateerde 

documenten met hun historiek;
•  voor het projectbeheer: ideeën, projectevaluaties en vorderingsverslagen;
•   voor de Juridische Afdeling: wetgevingsdossiers, beheer van geschillen en aan-

vragen tot nieuwe wetgeving.

Wie?
In de verschillende entiteiten van het agentschap kregen de SharePoint-
verantwoordelijken een opleiding om nieuwe sites te kunnen aanmaken en behe-
ren. Voor elke nieuwe site moet de SharePoint-verantwoordelijke van de betrokken 
entiteit een aanvraagformulier bij de Afdeling ICT indienen.

Het fagg is ook gestart met het gebruik van werkstromen om documenten te vali-
deren, terwijl het SharePoint-team een procedure heeft uitgewerkt om sites die niet 
meer actief zijn, te archiveren.

Meer zichtbaarheid 
voor Risk Minimisation 
Activities
Voor sommige geneesmiddelen zijn risi-
cobeperkende activiteiten of RMA (Risk 
Minimisation Activities) vereist om een zo 
veilig mogelijk gebruik ervan te waarborgen. 
De implementatie van dergelijke RMA vormt 
een voorwaarde om een vergunning voor 
het in de handel brengen te krijgen voor de 
geneesmiddelen in kwestie.

RMA vormen een aanvulling op de aanbeve-
lingen uit de samenvatting van de kenmer-
ken van het product en de bijsluiter voor het 
publiek, die verplicht zijn voor elk genees-
middel. Deze bijkomende risicobeperkende 
activiteiten zijn er om drie redenen:
•   de bijwerkingen en risico’s van bepaalde 

geneesmiddelen beperken;
•   een correcte toediening en een veilig en 

doeltreffend gebruik ervan waarborgen;
•  het risico van medicatiefouten voorkomen.

RMA kunnen bijvoorbeeld bestaan uit educa-
tief materiaal ontwikkeld om voorschrijvers 
op een relevante manier te informeren over 
een geneesmiddel waarvan de toediening 
specifieke risico’s kan inhouden, om hen in 
staat te stellen te bepalen of de patiënt in 
aanmerking komt voor de behandeling, om 
de risico’s tijdens de behandeling op te vol-
gen en om de vastgestelde bijwerkingen op-
timaal te behandelen. Het zijn bijvoorbeeld 
brochures, checklists, kaarten met informatie 
over de therapeutische indicaties/dosering, 
instructies in verband met de toediening/

het gebruik, berekeningsregels voor de do-
sering en opleidingen.
Er kan ook educatief materiaal worden ont-
wikkeld voor de patiënten om te zorgen 
voor een correct gebruik van de genees-
middelen, zoals brochures, kaarten, behan-
delingsfiches en toestemmingsformulieren, 
gidsen en dvd’s.

Betere toegang tot RMA
Het educatieve materiaal is beschikbaar op 
de website van het fagg.
Bovendien werden de pagina’s met be-
trekking tot deze informatie herzien opdat 
het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmaco-
therapeutische Informatie) op de eigen 
website een link zou kunnen maken van 
elk geneesmiddel met een RMA naar het 
specifieke materiaal ontwikkeld door de 
vergunninghouder van het geneesmiddel 
en goedgekeurd door het fagg.
De betrokken geneesmiddelen zijn herken-
baar op de website van het BCFI via het 
symbool  (omgekeerde oranje driehoek). 
Door op dat symbool te klikken, wordt de 
bezoeker doorverwezen naar de website 
van het fagg, waar de RMA-documenten 
van de betrokken geneesmiddelen kunnen 
worden gedownload.

Website van het BCFI: (www.bcfi.be)
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De (T)AC's zijn er
Het concept van de  
(therapeutische) klasse- 
coördinatoren of (T)AC 
((Therapeutic) Area Coor-
dinators) werd ingevoerd 
om enerzijds geneesmid-
delen efficiënt op te vol-
gen tijdens hun volledige 
ontwikkel- en levens-
cyclus, en anderzijds de 
noodzakelijke expertise 
te verankeren binnen het 
fagg. Deze doelstellingen 
dragen ook bij tot de 
ondersteuning van de 
vernieuwde Commissie 
voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik.

Hoe werkt dit?
Concreet wordt binnen het team van klini-
sche evaluatoren van het DG PRE vergunning 
voor elk therapeutisch domein een thera-
peutische klasse-coördinator aangeduid, 
die wordt ondersteund door een of meer 
domeinexperten en hun back-ups. Maar hoe 
kunnen we alle relevante domeinen dekken 
en de continuïteit van de follow-up garan-
deren? Eigenlijk kan elke TAC ook expert zijn 
in een ander domein dan dat waarvoor hij/
zij normaal gezien is aangeduid.

Er zijn ook klasse-coördinatoren aangeduid 
voor meer horizontale domeinen zoals far-
macokinetiek, biostatistiek of geavanceerde 
therapieën. Er werd een matrix opgesteld 
die aangeeft welke verantwoordelijkheden 
de verschillende klinische evaluatoren in elk 
therapeutisch en horizontaal domein op zich 
moeten nemen.

Welke rol speelt de (T)AC?
De TAC is verantwoordelijk voor de analyse 
van de baten-risicobalans tijdens de hele 
ontwikkel- en levenscyclus van het genees-
middel, dus ook bij de beoordeling van de 
verschillende aanvragen voor dit genees-
middel (klinische proeven, wetenschappelijk 
advies, VHB, medisch noodprogramma, …). 
Deze analyse resulteert uiteraard uit een 
overleg met de andere evaluatoren die 
betrokken zijn bij de beoordeling van de 
aanvraag (farmacokinetiek, niet-klinisch, 
kwaliteit, vigilantie, …). Daarnaast volgt de 
TAC de vakliteratuur, de richtlijnen en de be-
langrijke evoluties op en kijkt hij/zij toe op 
de consistentie van de beslissingen in zijn/
haar domein. Daarbij komt nog de identifi-
catie van de onvervulde medische noden.

De evaluatie van de klinische gegevens die 
een aanvraag ondersteunen, kan door de 
TAC, maar ook door de domeinexperten of 
de back-ups worden uitgevoerd.

Tenslotte speelt de TAC ook een belangrijke 
rol in de uitbouw van een netwerk van ex-
terne experten die advies kunnen verlenen 
over de bovenvermelde taken.

De AC's vervullen een gelijkaardige rol in 
de horizontale domeinen, met uitzondering 

klinische proeven. Daarnaast werd ook de 
samenwerking tussen de TAC's en de evalua-
toren belast met farmacovigilantie versterkt.

Zichzelf evalueren om zich 
te verbeteren
In 2015 werd ook een semi-kwantitatieve 
KPI (key performance indicator) uitgewerkt 
om het niveau van verankering van de ver-
schillende domeinen op te volgen. Deze KPI 
houdt rekening met de interne expertise 
(o.a. het ontwikkelingsniveau van de ta-
ken van de TAC of van de AC en het aantal 
domeinexperten en back-ups) en met het 
externe expertennetwerk. De resultaten van 
deze KPI gaven midden 2015 aan dat er een 
onvoldoende verankering was van een aan-
tal domeinen (namelijk domeinen met een 
groot aantal nieuwe aanvragen, een groot 
aantal producten op de markt en/of spe-
cifieke interesse voor het fagg). Hier hield 
het agentschap natuurlijk rekening mee bij 
het vastleggen van de doelstellingen van 
de klinische evaluatoren. Deze strategie re-
sulteerde eind 2015 in een duidelijk betere 
verankering van de geviseerde domeinen 
volgens de uitgewerkte KPI.

Projecten voor 2016 …
De optimalisaties die in 2015 werden door-
gevoerd, hebben ervoor gezorgd dat het 
TAC-systeem voldoende is ontwikkeld om 
vanaf begin 2016 de vernieuwde Commissie 
voor geneesmiddelen voor menselijk ge-
bruik adequaat te ondersteunen.

Het systeem moet in de toekomst verder 
worden uitgebouwd om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan:
•   de expertise kan verder worden uitgediept 

en de verschillende therapeutische en ho-
rizontale domeinen nog worden verfijnd;

•   de samenwerking met de patiënten - 
ve renigingen is een uitdaging voor de TAC's;

•   in functie van de initiatieven rond ver-
vroegde toegang tot geneesmiddelen zal 
de band met de evaluatoren van het RIZIV 
(Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-
verzekering) verder worden aangehaald;

•   de semi-kwantitatieve KPI zal verder wor-
den gebruikt om de verankering van ex-
pertise op regelmatige basis op te volgen 
zodat bijsturing mogelijk is.

van de verantwoordelijkheid voor de baten- 
risicoanalyse en het identificeren van onver-
vulde medische noden, hoewel hun input 
nuttig kan zijn.

Een systeem dat stap voor 
stap wordt opgebouwd
In 2013 werd een eerste verdeling gemaakt 
van de therapeutische en horizontale do-
meinen over het klinische team. Aangezien 
het team op dat moment uit heel wat nieu-
we evaluatoren bestond, en het nadien nog 
werd versterkt, waren op regelmatige tijd-
stippen verfijningen en verschuivingen van 
verantwoordelijkheden nodig.
In 2014 was het fagg klaar om voor een 
aantal belangrijke domeinen de rol van de 
TAC duidelijker uit te werken via een proef-
project. De betrokken TAC's werkten een 
plan uit voor de invulling van de taken en 
gaven ook aan wat de belangrijkste behoef-
ten waren om hun domein verder te kunnen 
verankeren. Zo bleek bijvoorbeeld op het 
fagg nood te zijn aan een betere informa-
tiedoorstroming rond klinische proeven (DG 
PRE vergunning, Afdeling R&D (humaan)) en 
aan een nauwere samenwerking met de 
evaluatoren belast met de farmacovigilantie 
(DG POST vergunning).

Op basis van de ervaring opgedaan tijdens 
het proefproject hebben de experten van 
het fagg het TAC-systeem verder uitgewerkt 
in 2015. De interactie met de Afdeling R&D 
(humaan) in het kader van de klinische 
proeven werd versterkt door een betere in-
formatiedoorstroming over lopende proe-
ven en een nauwere samenwerking bij de 
baten-risicoanalyse van de aanvragen tot 

Enkele resultaten die werden gehaald dankzij  
het TAC-systeem
•   In de centrale procedure voor het verkrijgen van een VHB (vergunning voor het in de 

handel brengen) kan het agentschap competente teams van evaluatoren voorstellen als 
het kandidaat-rapporteur is. Zo verhoogt het fagg ook de kans om het dossier te krijgen. En 
door deze teams in te schakelen wanneer het dossier aan het agentschap is toegewezen, 
wordt de kwaliteit van de evaluatie door de experten verhoogd. Tot nu toe heeft het 
agentschap zich voornamelijk gericht op de domeinen vaccins, oncologie en diabetes, 
hoewel in 2015 het fagg ook al rapporteur in andere domeinen werd aangeduid.

•   Interne evaluatoren kunnen steeds meer worden ingeschakeld in aanvragen tot 
wetenschappelijk advies, zowel Europees als nationaal. Dit is een belangrijk element 
gezien de evolutie naar vervroegde toegang tot geneesmiddelen.

•   Het netwerk van externe experten is uitgebreid, zowel naar aantal experten als naar 
nieuwe domeinen.

•   Het team van klinische evaluatoren kan sneller en kwaliteitsvoller antwoorden op de 
vragen van andere overheidsinstellingen, de politiek en de media.

•   De samenwerking met andere overheidsinstellingen is versterkt, o.a. op het vlak van ge-
personaliseerde medicatie, vaccins, antibioticaresistentie en UMN (Unmet Medical Needs).

De TAC is verantwoordelijk 
voor de analyse van de 
baten-risicobalans tijdens 
de hele ontwikkel- en 
levenscyclus van het  
geneesmiddel, dus ook bij 
de beoordeling van de ver-
schillende aanvragen voor 
dit geneesmiddel (klinische 
proeven, wetenschappe-
lijk advies, VHB, medisch 
noodprogramma, …). 
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In 2015 was de Afdeling  
Geneesmiddelen voor Dier-
geneeskundig Gebruik opnieuw 
intensief betrokken bij de 
problematiek van antibiotica-
resistentie, ook antimicrobiële 
resistentie of AMR (Antimicro-
bials Resistance) genoemd. 

Ongetwijfeld is het veelvuldig gebruik van antibiotica een 
van de belangrijkste triggers voor de natuurlijke selectie 
en verspreiding van bacteriën die antibioticaresistent zijn 
geworden. Het gebruik verminderen en zoveel mogelijk 
vermijden dat antibiotica preventief worden toegediend, 
moet meehelpen garanderen dat deze geneesmiddelen 
verder efficiënt kunnen worden ingezet. Ziektepreventie 
en maatregelen van bioveiligheid primeren dan ook in 
ieder veebedrijf. 

Een heffing op antibiotica
Sinds 1 juni 2014 wordt op alle verpakkingen van anti-
biotica die in België in de handel worden gebracht een 
heffing opgelegd aan de vergunninghouders, ongeacht 
of deze antibiotica bij voedselproducerende dieren of bij 
gezelschapsdieren worden gebruikt. De heffing is hoger 
voor geneesmiddelen die kritisch belangrijke antibiotica 
bevatten zoals derde of vierde generatie cefalosporines, 
fluoroquinolones of macroliden. Met deze middelen worden 
alle acties in het kader van het AMR-actieplan van het fagg 
gefinancierd.

Meten van de hoeveelheid 
verkochte antibiotica
De hoeveelheid in België verkochte antibiotica voor dier-
geneeskundig gebruik wordt jaarlijks opgevolgd via de 
bevraging van BelVet-Sac (Belgian Veterinary Surveillance 
of Antibiotic Consumption). Groothandelaar-verdelers en 
fabrikanten van gemedicineerde veevoeders leveren de 
gegevens aan. Zo werd tussen 2011 en 2013 een daling in 
het antibioticagebruik genoteerd van 12,7 %. Deze dalende 
trend werd echter niet verdergezet in 2014 (+ 1,1 %). Toch 
willen de landbouwsectoren hun engagement nakomen 
om tegen 2020 een vermindering van 50 % in gebruik te 
bereiken. Ook op Europees niveau worden de verkoopcijfers 
geanalyseerd en hierbij wordt België als een grote gebrui-
ker beschouwd (zevende plaats op 26 lidstaten in 2013, 
vijfde volgens het ESVAC-verslag (European Surveillance of 
Veterinary Antimicrobial Consumption)). Deze rangschikking 
is echter gebaseerd op diverse systemen van dierhouder 
binnen Europa.

Ontwikkeling van een 
datacollectiesysteem om  
de gebruikte hoeveelheden in  
elke veehouderij te meten
Om veehouders en dierenartsen individueel te responsabili-
seren, zal in 2016 het datacollectiesysteem Sanitel-Med wor-
den gelanceerd. Dit systeem registreert de door de diere n - 
arts verschafte of toegediende hoeveelheid antibiotica per 
veehouderij en diersoort. Zo wordt het voor de dierenarts en 
de veehouder duidelijker waar het bedrijf zich tussen andere 
operatoren situeert. In de komende jaren zal het fagg vooral 
controleren of dierenartsen de wettelijke verplichtingen voor 
de registratie en het gebruik van antibiotica naleven. 

Dit systeem is ook bedoeld om de invoering van de nodige 
bijkomende bioveiligheidsmaatregelen op het veebedrijf 
te bevorderen.

Financiële ondersteuning van 
AMCRA vzw
Het fagg financiert voor 30 % de vzw AMCRA, die essentieel 
werk verricht tot bewustmaking van alle betrokken sectoren 
voor een oordeelkundig gebruik van geneesmiddelen, via 
de redactie van gidsen voor een goed gebruik van anti-
biotica, de organisatie van bewustmakingscampagnes, het 
voorstellen van zelfregulerende maatregelen, …

Bepalen van een wettelijk kader
Het fagg werkte samen met de andere betrokken over-
heidsdiensten, FAVV en FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu, aan een ontwerp van 
koninklijk besluit dat het AMR-actieplan moet ondersteunen. 
De registratie van antibiotica in Sanitel-Med moet immers 
juridisch worden onderbouwd. Een voorstel bestaat al om 
het gebruik van kritische geneesmiddelen in de dierge-
neeskunde te beperken, op basis van een voorafgaandelijke 
diagnose en het identificeren van gevoeligheden.

Het AMR-actieplan: realisaties 2015

gehalveerd ten opzichte van 2010 (respectievelijk 4,7 % 
en 24 %).

Door de feedback van de veterinaire inspecteurs op het 
terrein, herhaalde het fagg de thema-actie nog eens in 
2015. En, het goede nieuws is dat uit de cijfers blijkt dat 
dierenartsen hun uitgaand register steeds beter bijhou-
den. Vermits het uitgaand register de hoeksteen vormt 
van het traceersysteem van geneesmiddelen gebruikt in 
veterinaire depots, zal hier blijvend bijzondere aandacht 
aan worden besteed.

Uitgaand register van de veterinaire 
depots steeds beter beheerd
Een geneesmiddelendepot is een ruimte 
waarin zich alle geneesmiddelen bevinden 
waarover een dierenarts kan beschikken om 
dieren te behandelen. Elk depot wordt be-
heerd door één dierenarts-depothouder.

De dierenarts-depothouder is verantwoordelijk voor het 
naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit de wet-
geving over de bevoorrading en de inhoud van het depot, 
en ook, in voorkomend geval, over de geneesmiddelen 
die hij/zij toedient of verschaft. Elk depot krijgt van het 
fagg een identificatienummer.

Met het oog op de traceerbaarheid van de geneesmiddelen 
die in het depot worden gebruikt, moet de dierenarts- 
depothouder een register bijhouden waarin elke verschaf-
fing of toediening van geneesmiddelen wordt ingeschreven, 
het zogenaamde register van uitgaande geneesmiddelen.*

De inspecteurs van het fagg zijn tussen 2007 en 2008 ge-
start met het controleren van de depots. Na harmonisering 
is uit de inspecties gebleken dat de meest voorkomende 
inbreuken betrekking hadden op het uitgaand register. In 
2010 bleek uit de eerste verzamelde gegevens dat het 
register in 8,7 % van de inspecties afwezig was en in 43 % 
van de gevallen niet conform was.

In 2011 en 2012 daalden deze cijfers met 25 % na de 
roadshow van de veterinaire inspecteurs in elke provincie 
van het land. In 2014 voerden deze inspecteurs vervolgens 
thema-acties/thema-inspecties uit, waarna de cijfers zijn 

* Artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere 
bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, 
het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren 
door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen 
bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren.

Ziektepreventie en maatregelen  
van bioveiligheid primeren dan ook 
in ieder veebedrijf. 
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Goed nieuws: een wetgeving 
exclusief voor geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig  
gebruik

De ontwerpverordening 
van het Europees Par-
lement en van de Raad 
van de Europese Unie 
inzake geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig 
gebruik werd in  
september 2014 gepubli-
ceerd door de Europese 
Commissie. 

Het doel van de verordening: vervangen 
van de huidige richtlijn inzake genees-
middelen voor diergeneeskundig gebruik 
(Richtlijn 2001/82/EG gewijzigd door 
Richtlijn 2004/28/EG) en de onderdelen 
van een andere Europese regelgeving in-
zake de vergunning van diergeneesmid-
delen (Verordening (EG) Nr. 726/2004). 
Het ontwerp heeft betrekking op de ver-
vaardiging, het in de handel brengen, de 
in- en uitvoer, de distributie, de handel, 
de geneesmiddelenbewaking, de controle 
en het gebruik van diergeneesmiddelen.

De doelstellingen van het nieuwe voorstel 
zijn:
•   verminderen van de regeldruk en de 

administratieve lasten;
•   stimuleren van innovatie en con curren tie - 

vermogen;
•  bevorderen van de interne markt;
•   verhogen van de beschikbaarheid van 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik, in het bijzonder voor minder 
gangbare diersoorten;

•   aanpakken van het risico van antimicro-
biële resistentie voor de volksgezondheid.

Met deze ontwerpverordening wordt de 
wetgeving inzake geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik losgekoppeld van 
de wetgeving voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik en kan aan de specifieke 
behoeften van de veterinaire sector worden 
tegemoetgekomen, rekening houdend met 
de specifieke structuur.

Besprekingen, overleg en 
onderhandelingen
In 2015 had het fagg overleg met de ver-
schillende stakeholders, zusterorganisaties 

en politieke instanties. Bij dit overleg werd 
niet alleen de ontwerpverordening in het 
algemeen toegelicht, maar ook de belang-
rijke bepalingen voor de betrokken partijen. 
Er werden constructieve debatten gehouden 
over de voor- en nadelen van het voorstel, 
eventuele gemiste kansen en de impact 
voor de sector.

Voordat de nieuwe verordening van kracht 
wordt, moeten de lidstaten het eens wor-
den over een definitieve tekst. Deze on-
derhandelingen vinden plaats binnen de 
werkgroep van de Raad van de Europese 
Unie, in Brussel. In 2015 vonden tijdens 
het Italiaanse en Luxemburgse voorzitter-
schap van de Raad 11 Raadswerkgroepen 
plaats met de vertegenwoordigers van 
de 28 Europese lidstaten en de Europese 
Commissie. Het ging om de eerste lezing 
volgens de gewone wetgevingsprocedu-
re of OLP (Ordinary Legislative Procedure) 
met een technisch inhoudelijke behandeling 
van het volledige voorstel. Binnen het fagg 
werden de Afdelingen Geneesmiddelen 
voor Diergeneeskundig Gebruik, Vigilantie 
(farmaco, materio, hemo, bio), de collega’s 
van DG INSPECTIE die de dossiers in ver-
band met diergeneesmiddelen behandelen, 
en de Eenheid Internationale Betrekkingen 
nauw betrokken bij de voorbereiding van 
de Belgische standpunten. Het fagg werd 
in elke werkgroep vertegenwoordigd door 
één of meer experten, al dan niet bijgestaan 
door de Belgische permanente vertegen-
woordiger voor Volksgezondheid.

Na deze eerste analyse zal het initiële voor-
stel van nieuwe verordening worden her-
schreven door de voorzitter van de Raad (in 
2016 is dit Nederland en Slovakije) samen 
met het Raadssecretariaat en de Europese 
Commissie. Vervolgens zullen de onder-
handelingen met de 28 lidstaten kunnen 
starten. Het onderhandelingsmandaat van 
de lidstaten kan beginnen wanneer er 
een consensus is behaald over een her-
werkt voorstel. Op dat ogenblik zal ook het 
Europees Parlement deelnemen aan de on-
derhandelingen, en wordt de zogenaamde 
triloog gevormd.

Gelijktijdig met de Raadswerkgroepen werd 
de ontwerpverordening behandeld in het 
Europees Parlement. De Milieucommissie 
(ENVI) en Landbouwcommissie (AGRI) hebben  
in 2015 als adviescommissies een reeks 
amendementen voorgesteld. Hierover wordt  
begin 2016 gestemd in het Europees Parle- 
ment en dit document wordt de inbreng in 
de triloog tussen de Raad, het Parlement 
en de Commissie.

Een lang proces
Wetgevende onderhandelingen nemen nor-
maliter 2 tot 3 jaar (tussen 20 en 35 maan-
den) in beslag. Zo duurde de laatste her-
ziening van de richtlijn (Richtlijn 2004/28/
EG) ruim 26 maanden. Er kan dus worden 
verondersteld dat de eindversie van de ver-
ordening inzake geneesmiddelen voor dier-
geneeskundig gebruik tegen midden 2017 

zal zijn goedgekeurd. Rekening houdend 
met de huidige implementatietermijn zou 
de nieuwe verordening dan midden 2019 in 
werking treden, aangezien de verordening 
pas 24 maanden na bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie in alle 
lidstaten van kracht wordt.

Iets nieuws voor klinische proeven
In 2015 heeft het fagg bijgedragen tot de inwerkingtreding van de Verordening 
Klinische Proeven, gepubliceerd op 27 mei 2014.

In de Europese Unie …
In de Europese Unie is er werk gemaakt van het ontwerpen en ontwikkelen van een 
Europese portaalsite om de aanvragen van klinische proeven volledig elektronisch 
in te dienen en te behandelen. Medewerkers van het fagg namen deel aan de 
verschillende werkgroepen belast met het definiëren van de criteria die op deze 
portaalsite moesten worden gehanteerd. In oktober 2015 deelde het Europees 
Geneesmiddelenbureau of EMA (European Medicines Agency) de planning van dit 
nieuwe systeem mee. Aangezien de Verordening Klinische Proeven pas in werking 
treedt zes maanden nadat de portaalsite als gebruiksklaar wordt beoordeeld, is 
de inwerkingtreding van de Verordening Klinische Proeven momenteel in oktober 
2018 voorzien. Meer gedetailleerde informatie rond de exacte datum en procedures 
wordt verwacht in 2016.

Hoe zit het bij ons?
Op aansturen van het Kabinet van de minister van Volksgezondheid werd op Belgisch 
niveau in 2015 de focus gelegd op het uitwerken van het samenwerkingsmodel 
tussen de ethische comités en het fagg. Verschillende samenwerkingsmogelijkheden 
werden in detail bestudeerd, zowel op juridisch als op budgettair vlak. Het fagg hoopt 
in 2016 alle betrokkenen te kunnen informeren over de concrete veranderingen.

Met deze ontwerpverorde-
ning wordt de wetgeving 
inzake geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig 
gebruik losgekoppeld van 
de wetgeving voor genees-
middelen voor menselijk 
gebruik. 
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Naar aanleiding van 
het schandaal van de 
borstimplantaten van 
het merk PIP (Poly Im-
plant Prothèse) keurde 
de Belgische regering 
in 2010 een nieuw pro-
ject ter verbetering van 
de volksgezondheid in 
verband met medische 
hulpmiddelen goed: 
het Plan Medische 
Hulpmiddelen of PMH. 

Het Plan Medische Hulpmiddelen of PMH 
moet de traceerbaarheid van implan-
teerbare medische hulpmiddelen en de 
controle van alle medische hulpmidde-
len verbeteren. De doelstellingen zijn 
duidelijk gericht op een verbetering van 
de kwaliteit, de veiligheid en de doel-
treffendheid van medische hulpmidde-
len en op het afkeuren van hulpmiddelen 
die niet beantwoorden aan de Europese 
minimumvereisten.

Meer bevoegdheden 
voor ons agentschap
In het kader van het PMH werden de 
bevoegdheden van het fagg verruimd. 
Daardoor kon niet alleen het team van 
inspecteurs belast met de inspectie van 
medische hulpmiddelen worden uitge-
breid, maar ook de scope van deze inspec-
ties. Met andere woorden het fagg kreeg 
alle troeven in handen om de controles 
te versterken op alle plaatsen waar medi-
sche hulpmiddelen worden geproduceerd, 
verdeeld en afgeleverd.

Vroeger werden de inspecties door de 
Afdeling Aflevering binnen de ziekenhui-
zen uitgevoerd via de ziekenhuisapotheek 

en waren deze vooral gericht op genees-
middelen. Vanaf november 2014 werd er 
besloten om daar ook inspecties uit te voe-
ren die specifiek gericht waren op medische 
hulpmiddelen. Daardoor nam het aantal 
gesprekspartners binnen de ziekenhuizen 
toe, terwijl sommigen zelfs niet wisten dat 
ze verantwoordelijk waren voor medische 
hulpmiddelen. De Afdeling Aflevering heeft 
dan ook een specifieke aanpakmethode uit-
gewerkt om deze nieuwe gesprekspartners 
in te lichten over het bestaan van het fagg 
en over de missie van het agentschap.

De medische hulpmidde-
len controleren die niet 
zijn gereglementeerd
De ziekenhuisapotheker is niet alleen verant-
woordelijk voor de geneesmiddelen maar 
ook voor de medische hulpmiddelen in het 
ziekenhuis. Het gaat vooral om steriele en 
implanteerbare hulpmiddelen, waarvan 
het distributiekanaal is gereglementeerd. 
De apotheker moet deze hulpmiddelen in 
ontvangst nemen en controleren, bewaren 
en afleveren. Voor de andere categorieën 
medische hulpmiddelen kan de apotheker 
niet verantwoordelijk worden gesteld.

Door de nieuwe bevoegdheden die het fagg 
in augustus 2013 kreeg, wordt het onder-
zoeksterrein verruimd naar de categorieën 
medische hulpmiddelen die niet zijn geregle-
menteerd. De ziekenhuisapotheker kan dus 
niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
het in ontvangst nemen en controleren, be-
waren en afleveren van deze hulpmiddelen, 
noch voor de kwaliteit ervan. Het gaat in het 
bijzonder om medische hulpmiddelen zoals:
•  toestellen met een meetfunctie;
•  tractie-apparatuur;
•  ziekenhuisbedden, rolstoelen, stethoscopen;
•  chirurgisch invasieve hulpmiddelen …

Om de gesprekspartners voor deze nieuwe 
inspecties te identificeren, moesten eerst de 
nieuwe partners in kaart worden gebracht die 
verantwoordelijk zijn voor de aankoop en het 

onderhoud van medische hulpmiddelen in de 
ziekenhuizen, met andere woorden de dien-
sten Aankoop, Logistiek, Overheidsopdrachten, 
de Biomedische dienst, …

Eerst contact met de 
nieuwe gesprekspartners
Het PMH bevat verschillende acties, onder 
andere rond materiovigilantie. De Afdeling 
Aflevering besloot dan ook om via deze 
weg contact op te nemen met de nieu-
we gesprekspartners in de ziekenhuizen, 
meer bepaald via een thema-actie rond 
ziekenhuisbedden.

Via de Cel Materiovigilantie van het DG POST 
vergunning, kreeg het fagg alle meldingen 
in verband met ziekenhuisbedden. Het bleek 
dat de meldingen uitgaande van ziekenhui-
zen in dat verband zeldzaam waren. Tijdens 
onze inspecties leidden de verschillende 

analyses van incidenten altijd tot dezelfde 
vaststelling: wanneer het incident binnen 
het ziekenhuis wordt behandeld en hoe-
wel de informatie soms aan de producent 
wordt doorgegeven, wordt, op een of ande-
re uitzondering na (incident met dodelijke 
gevolgen), geen enkel incident met een 
ziekenhuisbed gemeld door het ziekenhuis.

Het is dus een absolute noodzaak om de 
betrokken partners te informeren over de 
missie van het fagg, zodat incidenten wor-
den gemeld, ongeacht het soort gebrekkig 
medisch hulpmiddel of waar het zich in het 

ziekenhuis bevindt. Naast deze thema-actie 
heeft de Afdeling Aflevering ook inspecties 
uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan werden 
niet-conforme medische hulpmiddelen uit 
de handel genomen.

Informeren, opleiden, 
bewust maken
Omdat de missie van het fagg ook een pe-
dagogisch luik inhoudt, werden zeven bijko-
mende inspecteurs belast met het herhalen 
van de grote lijnen van de regelgeving inzake 
medische hulpmiddelen aan de verschillende 
gesprekspartners. Met een eenvoudige docu-
mentatie probeert het fagg de gesprekspart-
ners bewust te maken voor de conformiteit 
en de kwaliteit van de medische hulpmid-
delen waarvoor ze verantwoordelijk zijn in 
de verschillende opslagplaatsen. Waarom 
bestaat er een CE-markering? Hoe kunnen 
ze zeker zijn dat een medisch hulpmiddel 

conform is? Welke informatie is nodig om de 
conformiteit van een medisch hulpmiddel te 
kunnen controleren?

Deze theoretische uitleg wordt natuurlijk ge-
volgd door een inspectie in de ziekenhuis-
apotheek, de zorgafdelingen en het operatie-
blok, waar de conformiteit van de medische 
hulpmiddelen met de wettelijke vereisten, 
hun opslagvoorwaarden en, voor implanteer-
bare medische hulpmiddelen, hun traceer-
baarheid worden onderzocht en nagegaan.

Naar aanleiding van de al uitgevoerde in-
specties werden controleprocedures bij het 
in ontvangst nemen van medische hulpmid-
delen ingevoerd. Bewustmakingscampagnes 
voor het betrokken personeel (magazijnbe-
heerders, ontvangers, verpleegkundigen, …) 
werden en zullen ook worden georganiseerd 
binnen bepaalde ziekenhuizen.

In 2016 zullen alle erkende ziekenhuizen op 
het Belgische grondgebied worden gecon-
troleerd om alle betrokken gesprekspartners 
te ontmoeten die betrokken zijn bij de ver-
schillende categorieën medische hulpmid-
delen. Het is de bedoeling dat alle partners 
die betrokken zijn bij medische hulpmidde-
len in het ziekenhuis, het fagg beter leren 

Nieuwe bevoegdheden voor het fagg:  
de controle van medische hulp- 
middelen in erkende ziekenhuizen

De doelstellingen zijn 
duidelijk gericht op een 
verbetering van de  
kwaliteit, de veiligheid en 
de doeltreffendheid van 
medische hulpmiddelen en 
op het afkeuren van hulp-
middelen die niet beant-
woorden aan de Europese 
minimumvereisten. 
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kennen. Deze inspecties maken een betere 
bewustmaking van de sector in zijn geheel 
mogelijk, ten voordele van elk patiënt die 
in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Een nog ruimere scope 
voor de inspecties
Natuurlijk stopt de inspectie van plaatsten 
waar medische hulpmiddelen worden afge-
leverd niet bij de ziekenhuizen. In 2016 en 
daarna, zal de Afdeling Aflevering de aan-
dacht concentreren op opticiens, algemene 
klinieken en tandartsen. Daarna zullen ook 
periodontisten, orthodontisten, mondart-
sen, oogartsen, huidartsen en privéklinieken 
waar ingrepen worden uitgevoerd, worden 
geïnspecteerd.

Hoe zit het met de 
medische hulpmiddelen 
die in voor het publiek 
opengestelde apotheken 
worden afgeleverd?
Hoewel het PMH op implanteerbare medi-
sche hulpmiddelen focust en deze zelden in 
voor het publiek opengestelde apotheken 
worden afgeleverd, mogen we niet verge-
ten dat officina apothekers dagelijks andere 
medische hulpmiddelen zoals verbanden 
en pleisters, lenzenvloeistoffen, condooms, 

zwangerschapstests, thermometers, bloed-
drukmeters en krukken afleveren.

Het koninklijk besluit van 21 januari 2009 
bepaalt dat elke apotheker verantwoorde-
lijk is voor de kwaliteit en de conformiteit 
van de producten die hij/zij voorbereidt en 
aflevert, dus ook voor die van medische 
hulpmiddelen.

Om de apotheker te ondersteunen en te 
helpen in zijn/haar rol, publiceerde het 
fagg in juni 2015 de brochure “Aflevering 
van medische hulpmiddelen in een voor 
het publiek opengestelde apotheek” op 
zijn website. Deze brochure informeert de 
apotheker over:
•   de identificatie van een medisch hulpmiddel;
•  de verificatie van zijn conformiteit;
•   het naleven van de opslagvoorwaarden en 

van de vervaldatum;
•   de melding van incidenten/klachten in ver-

band met deze hulpmiddelen;
•  de toepasselijke regelgeving.

Met het oog op meer transparantie werden 
er tijdens het tweede trimester van 2015 
thematische controles uitgevoerd in de apo-
theken. Deze actie was eerder bedoeld als 
vorming dan als bestraffing en volgde op 
de publicatie van de brochure.

Tijdens deze controles werd specifieke aan-
dacht gegeven aan de volgende elementen:
•   Kunnen de personeelsleden van de apo-

theek het verschil maken tussen een pro-
duct dat het statuut van medisch hulpmid-
del heeft en een product met een ander 
statuut (zoals een geneesmiddel, voedings-
supplement of een cosmetisch product)?

•   Welke controles worden er uitgevoerd om 
zeker te zijn dat de medische hulpmidde-
len die de apotheek aankoopt, conform 
zijn? Wat wordt er gedaan wanneer een 
non-conformiteit in verband met een 
medisch hulpmiddel wordt vastgesteld 
of vermoed?

•   Worden de opslagvoorwaarden en de 
vervaldatum van de medische hulpmid-
delen die in de apotheek aanwezig zijn, 
nageleefd?

•   Bevat de kwaliteitshandleiding in haar 
rubriek Documenten in verband met de 
behandeling van klachten een procedure 
om een klacht in te dienen, een procedu-
re om een klacht te behandelen en een 
procedure om het hulpmiddel uit de han-
del te nemen na een klacht? Bovendien 
wordt de beheersing van deze procedures 
door de personeelsleden van de apotheek 
nagegaan wanneer een incident bij het 
gebruik van een medisch hulpmiddel door 
een patiënt wordt gerapporteerd.

In april 2015 lanceerde  
het fagg, met de 
steun van het RIZIV, 
een bewustmakings-
campagne om de 
kwaliteit, veiligheid en 
doeltreffendheid van 
alle geneesmiddelen te 
onderlijnen, zowel van 
generische als van origi-
nele geneesmiddelen.

Vandaag bestaat nog altijd de perceptie 
of de misvatting dat generische genees-
middelen van mindere kwaliteit of slechte 
imitaties zouden zijn. Deze campagne was 
bedoeld om te herhalen dat generische 

geneesmiddelen een gelijkwaardig alterna-
tief vormen voor originele geneesmiddelen.

Via affiches die werden opgehangen in de 
dokterspraktijken en in de voor het publiek 
opengestelde apotheken, radiospots, een 
brochure en een internetsite, wil het fagg 
benadrukken dat hoelang u ook zoekt, u 
geen verschil voor uw gezondheid zal vin-
den tussen een generisch en een origineel 
geneesmiddel. Deze zijn allebei kwaliteits-
vol, veilig en doeltreffend.

Meer informatie over generische genees-
middelen, hoe deze worden voorgeschre-
ven, hoe deze toch kunnen verschillen van 
originele geneesmiddelen en informatie 
rond het overschakelen tussen geneesmid-
delen, kunt u vinden op www.infogeneri-
schegeneesmiddelen.be.

Generische of originele 
geneesmiddelen:  
geen verschil  
voor uw gezondheid

Ziet u een verschil?

Zoek niet.  
Voor uw gezondheid is er geen verschil. 

Generische geneesmiddelen zijn even 
kwaliteitsvol, veilig en doeltreffend.

Copyright©fagg2015 - Verantwoordelijke uitgever: Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal van het fagg • Een boodschap van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

www.fagg.be • www.infogenerischegeneesmiddelen.be
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Met de steun van het RIZIV.

Deze inspecties maken een 
betere bewustmaking van 
de sector in zijn geheel 
mogelijk, ten voordele van 
elk patiënt die in het zie-
kenhuis wordt opgenomen. 

Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg

Aflevering van 

medische hulpmiddelen in een voor 

het publiek opengestelde apotheek

Deze brochure ondersteunt de officina-apotheker bij de dagelijkse aflevering van 

medische hulpmiddelen en maakt hem/haar wegwijs hoe een medisch hulpmiddel 

te herkennen, hoe de conformiteit te verifiëren, hoe incidenten met medische 

hulpmiddelen te melden en welke reglementering van toepassing is.
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Secretariaat van de Administrateur-generaal,  
Xavier De Cuyper
tel. + 32 2 528 40 05
fax + 32 2 528 40 03
management@fagg.be

Mediacontacten
tel. + 32 2 528 40 12
gsm + 32 495 23 71 69 (woordvoerder)
comm@fagg.be

Bewaking van de geneesmiddelen  
voor menselijk gebruik
vig@fagg.be

Callcenter Registration
Procedures voor VHB van een geneesmiddel  
voor menselijk gebruik
tel. + 32 2 528 40 04
registration@fagg.be

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 
infovet@fagg.be 

Homeopathische geneesmiddelen
homeo@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

Inspectie en controle – Afdeling Speciale 
OnderzoeksEenheid 
medicrime@fagg.be 

Juridische Afdeling
ius@fagg.be

Kruidengeneesmiddelen
phyto@fagg.be 

Medische hulpmiddelen
meddev@fagg.be

Menselijk lichaamsmateriaal (MLM)
mch-mlm@fagg.be

Onderzoek en Ontwikkeling (R&D)
ct.rd@fagg.be

Precursoren
drugprecursor@fagg.be

Producten in de "grijze zone" waarvan  
het statuut niet duidelijk is
borderline.hum@fagg.be – borderline.vet@fagg.be 

Verdovende middelen en psychotrope stoffen
narcotics@fagg.be 

Webmaster
webmaster@fagg.be

Wetenschappelijk-Technisch Advies (WTA)
sta@fagg.be

Dit jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.
De elektronische versie van dit jaarverslag 2015 is beschikbaar op de website van het fagg (www.fagg.be).

Een netwerk van contacten 
materiovigilantie

Zoals aangekondigd in het jaarverslag 
2013 was een van de taken van de Cel 
Materiovigilantie een netwerk uit te bou-
wen om informatie inzake materiovigilan-
tie te verzamelen en te verspreiden. Het 
contactpunt materiovigilantie werd dan ook 
opgericht en is sinds 17 februari 2015 zelfs 
een wettelijke verplichting* geworden, bin-
nen de ziekenhuisinstellingen maar ook bij 
de verdelers van medische hulpmiddelen. 

Specifieke opdrachten 
voor de contactpersonen
Binnen de ziekenhuizen zijn de contact-
punten belast met de volgende taken:
•   incidenten onverwijld melden aan de 

verdelers en/of producenten of hun af-
gevaardigden, en aan het fagg, volgens 
de werkwijze die op de website van het 
fagg wordt beschreven;

•   deelnemen aan de bevragingen die 
het fagg lanceert en aan de activiteiten 
rond een veilig gebruik van medische 
hulpmiddelen;

•   elk incident of risico op incident in verband 
met een medisch hulpmiddel registreren 
en evalueren volgens de procedure die op 
de website van het fagg is gepubliceerd;

•   desgevallend de maatregelen uitleggen 
die na een incidentmelding moeten wor-
den getroffen;

•   alle gebruikers bewust maken voor pro-
blemen inzake materiovigilantie; 

•   informatie verspreiden naar de gebruikers 
die bij een incident zijn betrokken.

Daarnaast zijn er ook contactpunten voor 
materiovigilantie bij de verdelers, die als 
taak hebben:
•   de incidenten aan de producenten of de 

erkende afgevaardigden en aan het fagg 
doorgeven;

•   deelnemen aan de bevragingen die het 
fagg lanceert en aan de activiteiten rond 
een veilig gebruik van medische hulp-
middelen (correctieve maatregelen aan-
gevraagd in het kader van een FSCA (Field 
Safety Corrective Action), …);

•   elk incident of risico op incident waarvan 
de oorzaak een medisch hulpmiddel zou 
kunnen zijn, volgens de geldende proce-
dure evalueren en registreren;

•   desgevallend de maatregelen uitleggen 
die na een incidentmelding moeten wor-
den getroffen;

•   alle gebruikers bewust maken voor pro-
blemen inzake materiovigilantie;

•   de gekregen informatie verspreiden naar 
de personen en instellingen op wie het 
incident impact kan hebben.

De contactpersoon speelt dus een zeer be-
langrijke rol omdat hij/zij voor eenvoudigere 
en snellere contacten met de administratie 
of de producenten zorgt. Zo kunnen we 
wanneer nodig veel reactiever en doeltref-
fender optreden wanneer we bijvoorbeeld 
een medisch hulpmiddel (al dan niet tijde-
lijk) in quarantaine moeten leggen.

Doeltreffender informeren
Sinds enkele maanden werden verschillen-
de brieven gestuurd naar de contactpunten 
materiovigilantie in de ziekenhuizen om hun 
aandacht op diverse problemen te vestigen. 
Zo kon het fagg de gezondheidszorgbeoefe-
naars informeren over eventuele problemen 
in verband met het gebruik van medische 
hulpmiddelen.

De bevoorrechte relatie die het fagg met de 
contactpunten probeert op te bouwen, is es-
sentieel voor de toekomstige ontwikkeling 
van materiovigilantie in België.

Met materiovigilantie wordt de bewaking van het veilige gebruik van medische 
hulpmiddelen bedoeld. Deze verantwoordelijkheid omvat verschillende luiken, 
waaronder informatie verzamelen en evalueren, en wanneer nodig, correctieve 
maatregelen treffen.

Colofon

*  Artikel 11, § 2bis van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen en artikel 12, § 2bis 
van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.


