
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie von Volksgezondheid.
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen

AANGETEKEND

cc: Amsterdam UMC, locatie AMC, gevestigd aan de Meibergdreef 9, 1105
AZ te Amsterdam;

cc: Stichting Pharmagister, besloten vennootschap Pharmagister B.V.,
stichting CbusineZ, onderlinge waarborgmaatschappij Centrale
Zorgverzekeraars groep, Zorgverzekeraar U.A, alle vier gevestigd aan
de Ringbaan-West 236, 5038 KE te Tilburg;

cc: VGZ Zorgverzekeraar N.V., VGZ voor de Zorg N.V., IZA
Zorgverzekeraar N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Univé Zorg,
alle vijf gevestigd aan de Nieuwe Statiorisstraat 12, 6811 KS te
Arnhem;

cc: Euro-Chemicals B.V., gevestigd aan de Knik 10, 7591 PZ te Denekamp

Bij brief van 7 mei 2018 hebt u de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
(hierna: de inspectie) namens fabrikant Leadiant GmbH, gevestigd aan de
Liebherrstral3e 22 (80538) te München, Duitsland (hierna: Leadiant), verzocht
om handhavend op te treden tegen (hier kort) apotheken van het Amsterdam
UMC, locatie AMC (hierna: AMC), onderlinge waarborgmaatschappij Centrale
Zorgverzekeraars groep, Zorgverzekeraar U .A. (CZ), VGZ zorgverzekeraar
N.V. (VGZ) en Euro-Chemicals B.V., vanwege de bereiding van en het maken
van reclame voor het geneesmiddel chenodeoxycholic acid (CDCA) door de
ziekenhuisapotheek van het AMC.

Bij e-mailbericht van 29 juni 2018 is u medegedeeld dat de termijn van acht
weken voor het nemen van een besluit op uw verzoek niet zal worden gehaald
en dat het besluit op uw verzoek om handhavend optreden uiterlijk op 31
oktober 2018 zal worden genomen door de inspectie.

Bij brief van 8 oktober 2018 is aan u een voornemen tot een besluit op uw
verzoek om handhavend optreden verzonden. U bent in overeenstemming
met artikel 4:7 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de
gelegenheid gesteld om hierop te reageren door het indienen van een
zienswijze namens Leadiant.

Op uw verzoek is de termijn voor het indienen van een zienswijze verlengd tot
31 oktober 2018. Per brief van 31 oktober 2018 hebt u een zienswijze
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ingediend. Hieronder volgt het besluit op uw verzoek om handhavend
optreden.

Inhoud van uw verzoek

U hebt gesteld dat er sprake is van een overtreding van het bepaalde in
artikel 2 van de Wet klachten, kwaliteit en geschillen zorg (Wkkgz), diverse
artikelen van de Geneesmiddelenwet (Gr,w) en dat er gegronde redenen zijn
om te twijfelen aan de naleving van artikel 7:448 en 7:450 lid 1 van het
Burgerlijk wetboek (BW).

Als overtreders - pleger dan wel medepleger - merkt u aan:
- AMC;
- Stichting Pharmagister, Pharmagister B.V., Stichting CbusineZ, CZ;
- VGZ, VGZ voor de Zorg NV., IZA Zorgverzekeraar N.V., N.V.

Zorgverzekeraar UMC, N.V. Univé Zorg;
- Euro-Chemicals B.V..

U verzoekt om het opleggen van een bevel ex artikel 115, lid 1 onder a en
onder b Gnw en het opleggen van bestuurlijke boete(s) vanwege overtreding
van artikel 18 lid 1, 38b lid 1 en 2, 40 lid 1 en 2, 66 lid 1, 84 lid 1 en 85
onder a Gnw aan (de apotheken van) AMC, CZ, VGZ en Euro-Chemicals B.V..
Ook verzoekt u om het opleggen van een ‘stimuleringsmaatregel’ die het
AMC, CZ en VGZ oproept om samen met het Cerebrotendineuze
xanthomatose Expertisecentrum van het Canisius Wilhemina Ziekenhuis
(CWZ) Nijmegen en de andere Nederlandse zorgverzekeraars met Leadiant in
onderhandeling te treden over de inkoopprijs van CDCA Leadiant en het
indienen van een add-on aanvraag.

Ter onderbouwing van uw verzoek hebt u de volgende gegevens overgelegd:
- gegevens over het product CDCA Leadiant;
- e-mailcorrespondentie tussen Leadiant, CWZ, CZ en VGZ;
- berichtgeving in de media (onder meer NRC, NOS, BNR, FD, Argos);
- persbericht van het AMC op AMC.nl;
- presentatie van de ziekenhuisapotheker van het AMC;
- rapporten van de inspectie;
- uittreksel taxe Chenodeoxylzuur;
- diverse regelgevende kaders die u van toepassing vindt.

Daarbij of daarnaast hebt u (onder meer) gewezen op het volgende:
- uit het rapport van de inspectie over de AMC Ziekenhuisapotheek

(V1012813 2017-2040445) blijkt dat de geïnspecteerde activiteiten niet
voldoen aan GMP-Z (Good Manufacturing Practice in de
ziekenhuisapotheek);

- uit het rapport van de inspectie (V 1012538 2017-2016840) blijkt dat API
(active pharmaceutical ingredient) leverancier Euro-Chemicals B.V. niet
voldoet aan de GDP-API (Good Distribution Practice — API);

- de grondstof is afkomstig van een Chinese fabrikant die niet is
geïnspecteerd door de Nederlandse autoriteiten of andere Europese
lidstaat;
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- een ongeregistreerde bereiding is niet ratoneel indien er een
geregistreerd alternatief voorhanden is. Financiële motieven mogen geen
rol spelen bij de bepaling van de meerwaarde en rationaliteit;

- uit de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van
eigen bereidingen door apothekers’ (en annexen) van de inspectie blijkt
dat collegiaal doorieveren alleen is toegestaan als er geen geregistreerd
adequaat alternatief is;

- de inspectie dient een monster te nemen van de door AMC gebruikte
grondstof en Leadiant verzoekt de inspectie om in de gelegenheid gesteld
te worden om het (tweede) monster te laten testen.

U wijst ten slotte (onder meer) op de volgende normen/rechtspraak:
- Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) 1 mei

2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9066 (Regenboog Apotheek);
- Afdeling 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:609;
- College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) 26 mei 2016,

ECLI:NL:CBB:2016: 146;
- Europees Hof van Justitie (HvJ) 29 maart 2012, zaak C-185/10,

ECLI:EU:C:2012: 181 (Commissie/Polen);
- [lvi 16 juli 2015, gevoegde zaken C-544/13 en C-545/13,

ECLI:EU:C:2015:481 (Abcur);
- HvJ 26 oktober 2016, zaak C-276/15, ECU:EU:C:2016:801 (Hecht

Pharma II);
- HvJ 28juni 2012, zaak C-7/11 (Caronna);
- A-G [lvi 25 juli 2018, zaak C-29/17 (Novartis);
- [lv) 26 januari 1984, zaak 301/82 (Clin-Midy);
- [lvi 28 april 1998, zaak C-120/95 (Decker);
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

(KNMP.nl), Beoordeling Leveranciers;
- KNMP Richtlijn Bereiden;
- Laboratorium Nederlandse Apotheken (LNA)-Mededeling, Organisatie

apotheekbereiding;
- GMP-Z Zi Beoordeling aanvraag en ontwerpkwaliteit van apotheek

bereidingen;
Resolution CM/Res(2016)1 on quality and safety assurance requirements
for medicinal products prepared in pharmacies for the special needs of
patients (Resolution);

- Raammonografie “Pharmaceutica! Preparations”, Ph. Eur. 01/2018:2619;
- Monografie COCA, Ph.Eur. 01/2008: 1189.

Het voornemen van 8 oktober 2018

Per brief van 8 oktober 2018 is u medegedeeld dat het voornemen bestaat
om:

- onderscheid te maken tussen de door u in het verzoek namens Leadiant
gestelde overtreding van de Wkkgz en het niet naleven van het BW
enerzijds en de gestelde overtredingen van de Gnw anderzijds. Het
(voorstelbare) gevolg van de gestelde overtredingen van de Wkkgz en het
BW maakt niet dat het belang van Leadiant rechtstreeks is betrokken bij
de te nemen besluiten op de handhavingsverzoeken inzake het niet
naleven van de Wkkgz en van het BW.
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1-let handhavingsverzoek, voor zover betrekking hebbend op de gestelde
overtredingen van de Wkkgz en het BW, zal worden afgewezen. De
inspectie ziet op dit punt ook geen aanleiding verder onderzoek in te
stellen naar de vermeende overtredingen van de Wkkgz of het niet
naleven van het BW. Dit is anders voor de door u gestelde overtredingen
van de Gnw. Daarvoor geldt dat Leadiant (als concurrent) wel door de te
nemen besluiten rechtstreeks in haar belang wordt geraakt en is zij
belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 1 Awb;
het verzoek om een bevel op te leggen aan AMC op grond van artikel 115
Gnw af te wijzen. Het AMC is na een door de inspectie uitgebracht
voornemen tot oplegging bevel, gestopt met de bereidingen en de
terhandstelling. Nu er geen grondslag is voor een op te leggen bevel aan
AMC, is er — voor zover het überhaupt mogelijk dan wel opportuun zou
zijn om aan een ander dan de bereidende en terhandstellende apotheek
een bevel op te leggen — geen grondslag om aan Pharmagister (Stichting
Pharmagister en Pharmagister B.V.), CbusineZ, CZ en VGZ een bevel ex
artikel 115 Gnw op te leggen. Ook dit deel van het verzoek moet dan ook
afgewezen worden;
het verzoek om een bevel op te leggen aan Euro-Chemicals B.V. op grond
van artikel 115 Gnw af te wijzen. Uitsluitend de ziekenhuisapotheek van
het AMC verwerkte de betreffende grondstof in Nederland tot een
geneesmiddel en uitsluitend de ziekenhuisapotheker van het AMC stelde
die geneesmiddelen ter hand aan patiënten in Nederland. Nu het AMC
gestopt is met de bereidingen en terhandstelling, bestaat er geen
grondslag meer om een bevel op te leggen;
het verzoek af te wijzen om AMC (en anderen) een bestuurlijke boete op
te leggen omdat geen overtreding is geconstateerd van artikel 18 lid 1,
artikel 38b lid 1 en 2, 40 lid 1 en 2 of artikel 85 Gnw;
het verzoek af te wijzen om AMC (en anderen) een bestuurlijke boete op
te leggen vanwege overtreding van artikel 66 lid 1 en 84 lid 1 Gnw, omdat
er een schriftelijke waarschuwing vanwege die overtredingen is opgelegd
aan het AMC;
het besluit op het verzoek om handhavend optreden actief openbaar te
maken. Actieve openbaarmaking houdt in dat het besluit, het rapport van
het inspectiebezoek aan de ziekenhuisapotheek van het AMC op 12 juni
2018, de twee analyses van het Rijkstinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne (RIVM), de twee schriftelijke waarschuwingen en een
persbericht met inachtneming van de wettelijke normen, door de inspectie
op haar website worden gepubliceerd.

Zienswijze

In uw zienswijze hebt u — kort samengevat — het volgende aangegeven:

— Leadiant is belanghebbende voor wat betreft de gestelde overtreding van
de Wkkgz en het niet naleven van het BW (en daarmee bijvoorbeeld de
GMP-Z of KNMP richtlijn Bereiden), in tegenstelling tot de mening van de
inspectie dat Leadiant enkel belanghebbende is voor overtredingen van de
Gnw. Alle in het verzoek verweten handelingen — ook die vallen onder de
materiële normen van de Wkkgz en het BW — hebben rechtstreeks invloed
op (de afzet van CDCA) Leadiant. Er is sprake van oneerlijke concurrentie.

Pagina 4 van 25



Het staat vast dat in de periode april tot augustus 2018 nagenoeg geen
CDCA Leadiant meer is afgeleverd. Leadêant is niet meer in staat om de
informatie uit het Nederlandse patiëntenregister te gebruiken als de
patiënten zijn overgezet op een ander middel, hierdoor wordt Leadiant
rechtstreeks gehinderd om aan de voorwaarde voor het behouden van de
handelsvergunning van de European Medicines Agency (EMA) te voldoen.
Zelfs al zouden de materiële normen van de Wkkgz en het 8W niet
strekken tot bescherming van de belangen van Leadiant, dan leidt dit wel
tot schending van het gelijkheids- en vertrouwensbeginsel en schending
van artikel 34 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie (VWEU). Verder is ook sprake van overtreding van artikel 2 van de
Wkkgz omdat AMC 14 dagen nodig had voor een recail;
er is ten onrechte door de inspectie geen monster aan Leadiant verstrekt
van de door AMC gebruikte grondstof, zodat Leadiant in staat kan worden
gesteld om deze stof te analyseren. Leadiant verkeert hierdoor in
bewijsnood, Het niet geven van het monster is in strijd met artikel 47 van
het Handvest van de grondrechten van de EU;
er was sprake van overtreding van artikel 18 lid 1 en 40 lid 1 en 2 Gnw.
Er was geen sprake van (de uitzondering van toegestane) magistrale
bereiding. Op de hoofdregel van vergunningplicht kan alleen in bijzondere
gevallen worden afgeweken. Een uitzondering op de hoofdregel kan niet
worden ingeroepen om financiële redenen. Er was geen sprake van
verstrekking in het klein. Uit een door u bijgevoegde presentatie van de
ziekenhuisapotheker van het AMC is gebleken dat het AMC de CDCA
capsules bereidde voor de gehele patiëntenpopulatie (65 personen in
Nederland) ten tijde van het voornemen tot oplegging bevel.
De ziekenhuisapotheek van het AMC is niet gespecialiseerd in
apotheekbereidingen en betrekt veel van doorleverende apotheken. De
uitleg van de inspectie (in het voornemen) van het begrip ‘kleine schaal’ is
niet te verenigen met de regels voor toelating van weesgeneesmiddelen
en ondermijnt het vergunningenstelsel. Uit communicatie van CZ, VGZ en
het AMC is gebleken dat het omzetten naar het ongeregistreerde
preparaat uitsluitend plaatsvindt om financiële redenen. De Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het initiatief van AMC en
de verzekeraars in een brief aan de Tweede Kamer ‘toegejuicht’. Dit is
onverenigbaar met de verdragsbepalingen inzake het Vrij verkeer van
goederen;
er was ook sprake van overtreding van artikel 38b lid 1 Gnw door Euro
Chemicals B.V, omdat de eerste batch CDCA op 8 januari 2018 door AMC
is ontvangen en de inspectie (pas) op 17 april 2018 bij Euro-Chemicals
een herinspectie heeft uitgevoerd en op 31 juli 2018 een GDP-certificaat
(Certificate No: NL/D18/2004427) heeft uitgegeven;
er was sprake van een overtreding van artikel 38b lid 2 Gnw omdat Euro
Chemicals B.V. werkzame stoffen invoerde. Gelet op de tekst van artikel
46ter lid 2 en 3 van richtlijn 2001/83/EG (en richtlijn 2011/62/EU) dient
elke rechtspersoon die werkzame stoffen invoert aan deze verplichtingen
te voldoen;
de inspectie heeft niet gehandhaafd vanwege de overtreding van artikel
38b lid 1 Gnw door Pharma Essentials Production B.V,, nu het GMP
certificaat van Pharma Essentials Production B.V. volgens het
inspectierapport over het bezoek van 12 juni 2018 aan AMC niet zag op
ompakken van CDCA;
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- er is ook sprake van een overtreding van artikel 66 lid 1 Gnw naast de
door de inspectie geconstateerde overtreding van dit artikel — omdat er
niet is voldaan aan de GMP-Z of KNMP-nchtlijn Bereiden. In het
inspectierapport is ten onrechte niet gecondudeerd dat in strijd is
gehandeld met de Resolution en de Raammonografle “Pharmaceutical
Preparations”, Ph.Eur. 01/2018:2619. Voor het bereiden en terhandstellen
van de COCA—capsules van het AMC bestond geen meerwaarde, omdat
kon worden uitgekomen met het geregistreerde product van Leadiant.
Financiële overwegngen kunnen bij onderbouwing van de
farmacotherapeutische rationale geen rol spelen.

- de inspectie heeft niet onderzocht of ook sprake was van een overtreding
van artikel 84 lid 1 Gnw op door u bijgevoegde Linkediri-pagina en
Facebook-pagina van het AMC;

- in het voornemen is ten onrechte aangegeven dat geen onderzoek
ingesteld is naar (vermeende medeplegers) Stichting Pharmagister,
Pharmagister B.V., Stichting CbusineZ, CZ, VGZ, VGZ voor de Zorg N.V.,
IZA Zorgverzekeraar N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Univé Zorg;

- de inspectie heeft ten onrechte gekozen voor het opleggen van twee
schriftelijke waarschuwingen (voor overtreding van artikel 66 lid 1 en van
artikel 84 lid lGnw). Zij had een boete moeten opleggen. U wijst in dit
verband op artikel 118 bis lid 1 van richtlijn 2001/83/EG. Er dient effectief
en doeltreffend opgetreden te worden bij overtreding van de regelgeving
voor de geneesmiddelensector. Leadiant is van mening dat de motivering
in het voornemen voor het afwijken van de beleidsregels voor wat betreft
artikel 84, lid 1 Gnw en het niet opleggen van een bestuurlijke boete niet
afdoende is;

- in het voornemen is ten onrechte niet ingegaan op de (door Leadiant
aangevoerde) strijd met artikel 34 VWEU. In dit verband hebt u onder
meer gewezen op arresten van het HvJ van 16 oktober 2016 (C-148/15)
en 11 december 2003 (C-322/01).

Belanghebbendecriterium

Artikel 1:2 lid 1 Awb luidt:
“Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken.”

Artikel 1:3 Awb luidt:
“1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een
bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechteljke rechtshandeling.
2. (...)
3. Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende,
een besluit te nemen.”

Zoals blijkt uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 1:2 Awb
(Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 3, blz. 32 e.v.) wordt met de
woorden ‘wiens belang rechtstreeks is betrokken’ een zekere begrenzing
beoogd. Een louter subjectief gevoel van betrokkenheid bij een besluit is, hoe
sterk dat gevoel ook moge zijn, niet voldoende om te kunnen spreken van
een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang.

Pagina 6 van 25



Maar ook een persoon die wellicht enig belang heeft, doch zich op dat punt
niet onderscheidt van grote aantallen anderen, kan niet beschouwd worden
als een persoon met een rechtstreeks betrokken belang. Om als
belanghebbende in de zin van de Awb te kunnen worden aangemerkt, dient
een persoon een voldoende objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang
te hebben dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat
rechtstreeks wordt geraakt door het besluit.

Zoals de Afdeling heeft overwogen (bijvoorbeeld in de uitspraak van 28
januari 2015 (ECU:NL:RVS:2015:183)) is degene wiens concurrentiebelang
rechtstreeks is betrokken bij een besluit belanghebbende. Verder heeft de
Afdeling overwogen (bijvoorbeeld in de uitspraak van 5 oktober 2016
(ECLI:NL:RVS:2016:2648)) dat een onderneming slechts een
concurrentiebelang heeft als zij in hetzelfde verzorgingsgebied en
marktsegment bedrijfsactiviteiten ontplooit als waarin de bedrijfsactiviteiten
van haar concurrent plaatsvinden.

Leadiant is houder van de handelsvergunning van het geneesmiddel
Chenodeoxycholic acid Leadiant (250 mg harde capsules) met
registratienummer EU/1/16/1110. De handelsvergunning voor dit
weesgeneesmiddel — een geneesmiddel voor een zeldzame ziekte — is op 10
april 2017 verstrekt door de EMA. Chenodeoxycholic acid Leadiant is
geîndiceerd voor de behandeling van aangeboren defecten van de primaire
galzuursyr,these wegens deflciëntie van sterol27-hydroxyIase (wat zich
aandient als cerebrotendineuze xanthomatose (CTX)) bij baby’s, kinderen en
adolescenten van 1 maand tot 18 jaar en volwassenen.

Ik stel vast dat Leadiant — gelet op de bereidingen van het geneesmiddel
CDCA voor de behandeling van CTX door het AMC — werkzaam is in hetzelfde
marktsegment en hetzelfde verzorgingsgebied als (de ziekenhuisapotheek
van) het AMC en dus voor wat dit product betreft een concurrent is van het
AMC. Leadiant is uit hoofde van het zijn van concurrent echter niet zonder
meer belanghebbende bij elk besluit dat haar concurrent betreft, naar
aanleiding van uw verzoek. Dat is alleen het geval als het belang van Leadiant
rechtstreeks is betrokken bij dat besluit of (in dit geval) bij het nog te nemen
besluit. Of dat het geval is, hangt af van de aard van het (te nemen) besluit
en de gevolgen die Leadiant daarvan ondervindt. In het onderhavige verzoek
om handhavend optreden dient onderscheid gemaakt te worden tussen de
door u in het verzoek namens Leadiant gestelde overtreding van de Wkkgz en
het niet naleven van het BW enerzijds en de gestelde overtredingen van de
Gnw anderzijds. Het (voorstelbare) gevolg van de gestelde overtredingen van
de Wkkgz en het BW maken niet dat het belang van Leadiant rechtstreeks is
betrokken bij de te nemen besluiten op de handhavingsverzoeken. Niet
aannemelijk is dat Leadiant door de te nemen besluiten rechtstreeks in haar
belang wordt geraakt. Immers, de betreffende wettelijke bepalingen in de
Wkkgz en het BW hebben uitsluitend betrekking op kwaliteit van de
zorgverlening aan patiënten met CTX en het zogenaamde informed consent.
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Een besluit over handhavend optreden vanwege de beweerdelijke overtreding
van die ‘zorginhoudehjke’ bepalingen leidt niet tot een rechtstreeks gevolg
voor Leadiant, zelfs al is Leadiant van mening dat deze patiëntengroep (zo
begrijpt de inspectie) meer gebaat zouden zijn met haar geneesmiddel
(waarvoor een handelsvergunning is verleend), dan met het door de
apotheker van het AMC bereide geneesmiddel (zonder handeisvergunning).

In de zienswijze hebt u gesteld dat er sprake was van oneerlijke concurrentie,
dat in de periode april tot augustus 2018 nagenoeg geen CDCA Leadiant meer
is afgeleverd en dat Leadiant niet meer in staat is om de informatie uit het
Nederlandse patiëntenregister te gebruiken als de patiënten zouden zijn
overgezet op een ander middel. U betoogt dat Leadiant hierdoor rechtstreeks
werd gehinderd om aan de voorwaarde voor het behouden van de
handeisvergunning van de EMA te voldoen. Echter, volgens de inspectie zijn
deze omstandigheden — wat hier verder ook van zij — geen rechtstreeks
gevolg van de door u gestelde overtreding tussen de zorgaanbieder
(apotheker) en de patiënt. Hieruit valt niet af te leiden dat Leadiant
belanghebbende is bij handhaving vanwege de vermeende overtredingen
tijdens de zorgverlening door het AMC.

De door u aangevoerde strijd met het vertrouwensbeginsel kan ook niet
worden gevolgd. Het vertrouwensbeginsel heeft volgens vaste rechtspraak
betrekking op toezeggingen die zouden zijn gedaan door een persoon
waarvan de betrokkene op goede grondenmocht veronderstellen dat deze de
opvatting van het bevoegde orgaan vertolkte. Van dergelijke toezeggingen is
in casu geen sprake, dus kan uw beroep op het vertrouwensbeginsel niet
slagen.
Van strijd met het gelijkheidsbeginsel is evenmin sprake, aangezien het
evident is dat het om niet gelijke gevallen gaat, nu uitzonderingen op de
vergunningplicht mogelijk zijn en ook wettelijk geregeld zijn. Overigens is het
onduidelijk op welke manier deze vermeende strijd Leadiant wel als
belanghebbende in dit verband zou aanmerken.

Nu Leadiant op dit punt door de te nemen besluiten niet rechtstreeks in haar
belang wordt geraakt, is zij geen belanghebbende. Dat betekent dat uw
handhavingsverzoek, voor zover betrekking hebbend op de gestelde
overtredingen van de Wkkgz (en daarmee bijvoorbeeld de GMP-Z of KNMP
richtlijn Bereiden) en het BW, op dat punt afgewezen wordt. De inspectie ziet
op dit punt ook geen aanleiding verder onderzoek in te stellen naar de
vermeende overtredingen van de Wkkgz of het niet naleven van het BW.

Dit is anders voor de door u gestelde overtredingen van de Gnw. Daarvoor
geldt dat Leadiant (als concurrent) hiervan wel door de te nemen besluiten
rechtstreeks in haar belang wordt geraakt. Nu Leadiant op dit punt door de te
nemen besluiten rechtstreeks in haar belang wordt geraakt, is zij
belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 1 Awb.
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Onderzoek naar de gestelde overtredingen van de Gnw

Uw verzoek om handhavend optreden ten aanzen van de gestelde
overtredingen van de Gnw is voor de inspectie reden geweest om een
onderzoek in te stellen naar de bereidingen van het geneesmiddel CDCA door
het AMC.
Op 12 juni 2018 heeft de inspectie een aangekondigd bezoek gebracht aan
het Amsterdam UMC, locatie AMC gevestigd aan de Meibergdreef 9 te
Amsterdam. De resultaten van dit onderzoek zijn (grotendeels) beschreven in
het rapport van het inspectiebezoek aan de ziekenhuisapotheek van het AMC
op 12 juni 2018 (bijlage 1). Andere voor uw verzoek relevante
constateringen zijn opgenomen in hett voornemen tot besluit van 8 oktober
2018 op uw verzoek en in de overige bijlagen van dit voornemen.

De inspectie heeft geconstateerd dat het betreffende geneesmiddel door de
ziekenhuisapotheek van het AMC zelf werd bereid op een door deze
ziekenhuisapotheek ontvangen recept van een arts. Het geneesmiddel was
bedoeld voor een kleine groep patiënten met de stofwisselingsziekte CTX
(cerebrotendineuze xanthomatose). De ziekenhuisapotheek stelde het
geneesmiddel ter hand via een bezorgdienst aan de patiënten.

Zoals is beschreven in het hiervoor genoemde inspectierapport, heeft de
inspectie vastgesteld dat de poliklinische apotheek van het AMC geen rol
speelde bij de bereiding en terhandstelling en daarnaast dat geen sprake was
van collegiaal bereiden en afleveren in de zin van de Circulaire ‘Handhavend
optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’
(en arinexen) van de inspectie. liet ging in casu om een apotheekbereiding op
recept (‘magistraal’) die door de ziekenhuisapotheek van het AMC ter hand
werd gesteld. Daarmee vervalt het primair door u in uw verzoek gestelde
(pagina 25 van uw verzoek) dat het om (in strijd met de Circulaire
uitgevoerd) collegiaal doorleveren zou gaan.

Subsidiair heeft u gesteld (pagina 26 van uw verzoek) dat het preparaat niet
voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Daarop wordt in het vervolg van dit
besluit ingegaan.

De inspectie heeft tijdens het bezoek monsters van de werkzame stof
genomen voor analytische testen. De werkzame stof was afkomstig van
fabrikant van werkzame stoffen Panjin Hengchanglong in China. De werkzame
stof van de fabrikant werd besteld door groothandel Euro-Chemicals B.V..
Euro-Chemicals B.V. liet de werkzame stof ompakken bij Pharma-Essentials
Production B.V. en (namens AMC) analyseren bij Quercus Labo in België.

De inspectie ziet geen aanleiding om tegemoet te komen aan uw verzoek om
Leadiant een door de inspectie genomen monster (op basis van artikel 5:18
Awb) van de door het AMC gebruikte grondstof te verstrekken, zodat Leadiant
in staat kan worden gesteld om deze stof te analyseren.
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Anders dan Leadiant is de inspectie van mening dat met ‘belanghebbende’ in
artikel 5:18, derde lid Awb (‘De toezichthouder neemt op verzoek van de
belanghebbende indien mogelijk een tweede monster, tenzij bij of krachtens
wettelijk voorschrift anders is bepaald’) wordt gedoeld op de
betrokkenej’rechthebbende die (mogelijk) een contra-expertise wil uitvoeren
(AMC dus) en niet op een (in dit kader) derde-belanghebbende als Leadiant.
In de zienswijze hebt u aangegeven dat Leadiant hierdoor in bewijsnood zou
komen te verkeren en dat het niet geven van het monster in strijd zou zijn
met artikel 47 van het Kandvest van de grondrechten van de EU. Van
bewijsnood is naar mijn mening in dit geval geen sprake. Leadiant is immers
in de gelegenheid gesteld om haar aanvraag in te dienen. De inspectie heeft
vervolgens geoordeeld dat voldoende gegevens door Leadiant zijn aangevoerd
om de aanvraag in behandeling te nemen en heeft daarop een onderzoek
gestart. Toepassing van 5:18 lid 3 Awb maakt uitoefening van het Unierecht
evenmin onmogelijk of uiterst moeilijk.

In totaal zijn door de inspectie vier monsters genomen van CDCA batch
170801, een monster en een contramonster uit pot 9 en uit pot 12. Deze
monsters zijn door het RIVM geanalyseerd met gebruikmaking van de
Europese Farmacopee (Ph. Eur.).
De Ph.Eur. is samengesteld uit monografieën, dit zijn overzichten van testen
en vaak ook gerelateerde eisen waarmee de kwaliteit van een product of
grondstof getoetst kan worden. Er zijn verschillende soorten monografleën:
algemene monografleën, zoals over vaccins, voorts monografieën over
toedieningsvormen, bijvoorbeeld tabletten, en monografleën inzake met name
genoemde substanties van chemische, dierlijke of plantaardige herkomst. Alle
geneesmiddelen moeten voldoen aan de eisen die in de Ph.Eur. zijn gesteld,
niet alleen industrieel bereide geneesmiddelen die zijn toegelaten tot de
markt, maar eveneens geneesmiddelen die worden bereid in (ziekenhuis
)apotheken. De algemene monografleën en hoofdstukken van de Ph. Eur. zijn
ook van belang voor geneesmiddelen die zich nog in het stadium van
proefneming bevinden.

Farmacopeevoorschriften zijn de grondslag voor het bereiken en behouden
van cle kwaliteit van geneesmiddelen die in omloop zijn in Nederland.

Uit de analyse van het RIVM (bijlage 2) is gebleken dat:

1. de onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van batch 170801) niet
voldoen aan de eisen van de vigerende Ph.Eur. monografie 01/2017:1189.
Er zijn meerdere onbekende onzuiverheden aangetroffen boven de
gestelde limiet van O.25%;

2. de grondstof CDCA dient te voldoen aan de eisen van de vigerende
Ph.Eur. monografle voor COCA 01/2017:1189 en de vigerende monografie
01/20 18: 2034 ‘Substances for pharmaceutical use’. Labo Quercus
hanteert voor de substantie COCA de specificaties volgens de vigerende
Ph.Eur. monografie 01/2017:1189.
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Er ontbreken echter specificaties voor de elementaire onzun,erheden, de
residuele oplosmiddelen en de microbiologische kwaliteit volgens de
algemene Ph.Eur. monografle 01/2018:2034 ‘Substances for
pharmaceutical use’;

3. de impact en het risico van het ontbreken van de onder punt 2 vermelde
pararneters kan alleen beoordeeld worden aan de hand van detail
gegevens van de synthese route van deze CDCA substaritie. Omdat die
gegevens voor deze specifieke substantie niet bekend zijn kan hierover
geen uitspraak gedaan worden.

Uit artikel 2 van het Besluit Gnw blijkt dat geneesmiddelen die in een
apotheek zijn bereid, niet zijnde geneesmiddelen voor onderzoek, slechts ter
hand worden gesteld, indien zij voldoen aan de voorschriften van de Europese
Farmacopee of, bij ontstentenis daarvan, aan een in een lidstaat officieel in
gebruik zijnde farmacopee, dan wel, bij ontstentenis daarvan, aan een in de
Verenigde Staten of Japan officieel in gebruik zijnde farmacopee. Voor de
samenstelling worden deugdelijke bestanddelen gebruikt, aldus artikel 2
Besluit Gnw.

Om een inschatting te maken van het risico van de geconstateerde
verontreiniging heeft de inspectie op 16 juli 2018 het RIVM aanvullend
gevraagd een schatting van het gehalte van de onbekende onzuiverheden te
doen.

Uit de analyse van het RIVM (bijlage 3) is gebleken dat:

4. de onderzochte contramonsters CDCA (order A142002 (pot 12) en
A142004 (pot 9) van batch 170801) voldoen niet aan de eisen van de
vigerende Ph.Eur. monografie 01/2017:1189. Er zijn meerdere onbekende
onzuiverheden aangetroffen boven de gestelde limiet van 0.25%. Het
gehalte van de onbekende onzuiverheden ligt tussen de 0.27% - 0.75%
en tussen de l%-2%.

Op maandag 23 juli 2018 heeft de Inspectie het AMC vanwege de
geconstateerde bevindingen een voornemen tot het opleggen van een bevel
ex artikel 115 lid 1, onder a en b Gnw verzonden. Het voorgenomen bevel
luidde als volgt:

Hierbij maak ik het voornemen kenbaar om AMC op grond van artikel 115 lid
1 onder a en b Geneesmiddelenwet met het oog op het voorkomen van
schade aan de volksgezondheid een bevel op te leggen, inhoudende:

- de terhandstelling van de door AMC bereide CDCA capsules te beëindigen;
- aantoonbaar de reeds aan patiënten terhandgestelde CDCA capsules (voor

zover nog niet gebruikt door patiënten) uit de handel te nemen, door het
geneesmiddel terug te roepen (recall’) bij patiënten.
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Het bevel zal gelden tot het moment dat het AMC naar het oordeel van de
inspectie weer in staat is om aan te vangen met de terhandstelling van de
CDCA capsules. Indien het AMC meent dat zij hiertoe weer in staat is, kan zij
een verzoek indienen bij de inspectie zodat de inspectie, na onderzoek, haar
oordeel hierover kan vormen. -

Tijdens een zienswijzegesprek op donderdag 26 juli 2018 op het kantoor van
de inspectie in Utrecht heeft het AMC aangegeven dat zij onmiddellijk zou
stoppen met de bereidingen van de CDCA-capsules en de ter hand gestelde
geneesmiddelen zou terughalen (‘recall patientniveau’). Ook ontving de
inspectie op 30 juli 2018 een schriftelijke reactie van het AMC. Daarin was
(samengevat) opgenomen dat het AMC was gestopt met de bereiding van de
CDCA-capsules met de door de inspectie onderzochte grondstof en dat het
AMC een begin had gemaakt met het informeren van de behandelaars en de
patiënten. Het AMC gaf aan ongeveer 14 dagen nodig te hebben voor het
uitvoeren van een ‘recail’. De ziekenhuisapotheker van het AMC zou
persoonlijk met alle patiënten contact opnemen om af te stemmen hoe de
capsules zouden worden teruggehaald.

De inspectie heeft telefonisch nog verduidelijking gevraagd over de
schriftelijke reactie van het AMC. Tijdens een telefoongesprek op 30 juli 2018
tussen de inspectie en (medisch directeur Amsterdam
UMC, locatie AMC) heett zij bevestigd dat het AMC volledig, batch
onafhankelijk, gestopt is met de bereiding van CDCA-capsules vanuit
grondstof.

Gelet op deze omstandigheden bestond er op dat moment voor de inspectie
geen reden meer om het voorgenomen bevel op te leggen. Het AMC heeft
door de bereiding en terhandstelling van de door AMC bereide CDCA-capsules
te beëindigen en door aantoonbaar binnen 14 dagen een inspanning te
verrichten om de reeds aan patiënten terhandgestelde COCA-capsules (voor
zover nog niet gebruikt door patiënten) uit de handel te nemen, mogelijke
schade aan de volksgezondheid voorkomen. De inspectie heeft het AMC op 31
juli 2018 schriftelijk laten weten af te zien van het voorgenomen bevel.

Primair: bevel

a. AMC en Pharmagister, CbusineZ, CZ en VGZ

Voor zover door Leadiant (in haar verzoek van 7 mei 2018) primair aan de
inspectie is verzocht om, ter voorkoming van schade aan de volksgezondheid,
op grond van artikel 115 Gnw een bevel op te leggen, moet gelet op het
voorgaande worden vastgesteld dat hiervoor geen grondslag meer kan
bestaan. Het AMC is immers, na het door de inspectie uitgebrachte
voornemen, gestopt met de bereidingen en de terhandstelling. Dit verzoek
moet dan ook afgewezen worden. Nu er geen grondslag is voor een op te
leggen bevel aan AMC, is er — voor zover het überhaupt mogelijk dan wel
opportuun zou zijn om aan een ander dan de bereidende en terhandstellende
apotheek een bevel op te leggen — geen grondslag om aan Stichting
Pharmagister, Pharmagister B.V., CbusineZ, CZ en VGZ een bevel ex artikel
115 Gnw op te leggen. Ook dit deel van het verzoek moet dan ook afgewezen
worden.
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b. Euro-Chemicals B.V.

Zoals in uw verzoek (punt 2 van pagina 2) is gesteld en bevestigd door het
AMC tijdens het genoemde inspectiebezoek, levert Euro-Chemicals B.V. de
betreffende grondstof uitsluitend aan het AMC. Dat betekent dat uitsluitend
de ziekenhuisapotheek van het AMC de betreffende grondstof in Nederland
verwerkte tot een geneesmiddel en uitsluitend de ziekenhuisapotheker van
het AMC die geneesmiddelen ter hand stelde aan patiënten in Nederland.

Voor zover door Leadiant in haar verzoek aan de inspectie is verzocht om, ter
voorkoming van schade aan de volksgezondheid, op grond van artikel 115
Gnw een bevel op te leggen aan Euro-Chemicals B.V., moet nu het AMC
gestopt is met de bereidingen en terhandstelling, worden vastgesteld dat
hiervoor geen grondslag (meer) kan bestaan. Dit verzoek wordt afgewezen.

Subsidiair: boete

Leadiant heeft de inspectie subsidiair verzocht om (namens de Minister van
VWS) bestuurlijke boetes op grond van de Gnw op te leggen.

Waar Leacliant in haar verzoek aangeeft dat het bij de door haar genoemde
artikelen 18 lid 1, 38b lid 1 en 2, 40 lid 1 en 2, 66 lid 1, 84 lid 1 en 85 onder
a Gnw gaat om gedragingen ciie op grond van de Beleidsregels bestuurlijke
boete minister VWS direct beboetbaar zijn, merkt de inspectie op dat van de
bovengenoemde artikelen, volgens genoemde beleidsregels voor artikel 38b
lid 1 en artikel 66 lid 1 als uitgangspunt een schriftelijke waarschuwing geldt.
In de leeswijzer bij de bijlage Gnw van de Beleidsregels is opgenomen dat
indien sprake is van een bijzondere reden in plaats van een boete een
waarschuwing kan worden opgelegd. Dit is een samenvatting van de
afwijkingsbevoegdheid van artikel 4:84 Awb, dat uitsluitend afgeweken zal
worden, indien de toepassing van de beleidsregels voor één of meer
belanghebbenden gevolgen zouden hebben die wegens bijzondere
omstandigheden onevenredig in verhouding zijn tot de met de beleidsreget te
dienen doelen.

Uit het inspectierapport en twee schriftelijke waarschuwingen (bijlagen 4 en
5) blijkt dat:

- er geen sprake was van een overtreding door het AMC van artikel 18 lid 1,
40 lid 1 en 2 Gnw;

- er wel sprake was van een overtreding door het AMC van artikel 66 lid 1
Gnw, in samenhang met artikel 2 Besluit Gnw;

- er wel sprake was van een overtreding door het AMC van artikel 84 lid 1
Gnw.

Ik verwijs naar wat hierover in het inspectierapport en de betreffende
schriftelijke waarschuwingen is opgenomen. In aanvulling daarop merk ik het
volgende op.
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In uw zienswijze hebt u aangegeven dat er ten onrechte geen overtreding van
artikel 18 lid 1 en 40 lid 1 en 2 Gnw is geconstateerd door de inspectie. Er
was volgens u geen sprake van (de uitzondering van toegestane) magistrale
bereiding.
Daarbij geeft u aan dat de inspectie een onjuiste uitleg geeft aan de
onderliggende Europese wet- en regelgeving en aan de rechtspraak over
apotheekbereidingen -

U gaat eerst in op het feit dat richtlijn 2001/83/EG voorziet in volledige
harmonisatie op het gebied van geneesmiddelen voor menselijk gebruik,
waarbij u verwijst naar het Antroposana-arrest van het HvJ (C-84/08). Dit wil
ik in die zin nuanceren dat richtlijn 2001/83/EG weliswaar voorziet in een
uitputtend systeem van vergunningsprocedures voor geneesmiddelen, zoals
aangegeven door het 1-lof, maar niet is uitgesloten dat deze harmonisatie
evolueert. 1-10e dan ook voorziet het systeem van 2001/83/EG ook in
uitzonderingen, onder meer voor de hier van belang zijnde magistrale en
officinale bereidingen.
In uw zienswijze merkt u een aantal keer op dat het vergunningenstelsel van
richtlijn 2001/83/EG dient om de volksgezondheid te beschermen én om
eerlijke concurrentievoorwaarden te scheppen (door harmonisatie). De focus
op ‘concurrentie’ wil ik nuanceren nu, gelet op punten (2) en (3) van de
considerans, de door richtlijn 2001/83/EG voornaamste doelstelling de
bescherming van de volksgezondheid is, maar dat dit doel bereikt moet
worden door maatregelen die de ontwikkeling van de farmaceutische industrie
en de handel in geneesmiddelen binnen de Gemeenschap niet mogen
afremmen.
Tevens geeft u in uw zienswijze een aantal keer aan, met verwijzing naar
arresten van het HvJ, dat een uitzondering op de hoofdregel van het
vergunningenstelsel niet kan worden ingeroepen om financiële redenen.
Echter, vooralsnog heeft het HvJ uitsluitend ten aanzien van de in artikel 5 lid
1 van richtlijn 2001/83/EG bepaalde uitzondering (in C-185/10, Commissie)
Polen) geoordeeld dat op grond van financiële overwegingen alleen niet kan
worden aangenomen dat er sprake is van speciale behoeften die toepassing
van deze uitzondering kunnen rechtvaardigen. Artikel 5 lid 1 van richtlijn
2001/83/EG betreft de zogeheten ‘specialty-regeling’, die in Nederland is
geïmplementeerd in artikel 40 lid 3 onder c Gnw, in samenhang met artikel
3.17 Regeling Gnw. Het betreft hier dus niet de door u in uw zienswijze
genoemde uitzondering van artikel 3 lid 1 en lid 2 van 2001/83/EG, zoals in
Nederland geïmplementeerd in artikel 18 lid 5 en artikel 40 lid 3 onder a Gnw
over — kortweg — apotheekbereidingen. Uit het Commissie? Polen arrest (en
de overige door u genoemde arresten en de recente conclusie in C-29/17) leid
ik ook niet af dat financiële overwegingen nimmer een rol zouden kunnen
spelen (bij de specialty-regeling).

In de zienswijze over (vermeende overtreding van) artikel 18 en artikel 40
Gnw gaat u In op ‘verstrekking in het klein’ uit artikel 40 lid 2, tweede alinea
van richtlijn 2001/83/EG. U stelt dat hiermee wordt gedoeld op klein- of
detailhandel (‘retail supply’ in het Engels) en de Europese wetgever geen
uitspraken heeft willen doen over de schaal waarop de bereid lngen in een
apotheek mogen plaatsvinden zonder vergunning en evenmin over de schaal
waarop verstrekkingen mogen plaatsvinden zonder vergunning.
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Dat kan ik niet volgen nu de tekst van het desbetreffende artikel luidt dat
‘geen vergunning is vereist voor het bereiden (..) wanneer deze verrichtingen
uitsluitend voor verstrekking in het klein worden uitgevoerd door — kortweg —

apothekers’. Niet is in te zien hoe de Europese wetgever, gezien deze tekst,
niet het oog had op een uitspraak over de schaal (en dat deze kleinschalig
moet zijn). De Nederlandse wetgever heeft dan ook (terecht) in de
Geneesmiddelenwet opgenomen dat de verguriningsplicht van artikel 18 niet
van toepassing is op het op kleine schaal bereiden van geneesmiddelen ten
behoeve van terhandstelling in een apotheek door of in opdracht van een
apotheker (...) en dat geneesmiddelen die door of in opdracht van een
apotheker (...), in diens apotheek op kleine schaal zijn bereid en ter hand
worden gesteld niet vallen onder het verbod van artikel 40, lid en lid 2 Gnw.
In aanvulling wijs ik op het ook door Leadiant aangehaalde arrest van de
Afdeling van 1 mei 2013 inzake de Regenboog apotheek: in overweging 8.1
stelt de Afdeling dat “uit de totstandkomingsgeschiedenis van de artikelen 18,
lid 5, en 40, lid 3, volgt dat het begrip “op kleine schaal” aan die bepalingen is
toegevoegd om de uitzondering voor in de apotheek bereide geneesmiddelen
die artikel 3 van richtlijn 2001/83/EG maakt, meer in overeenstemming te
brengen met de terminologie die artikel 40, tweede lid, van die richtlijn
hanteert (Tweede Kamer, 2003-2004, 29 359, nr. 8, blz. 48), te weten
“verstrekking in het klein”.”

Leadiant stelt vervolgens in haar zienswijze dat het (gelet op artikel 40 lid 2
van de richtlijn) moet gaan om activiteiten die worden verricht voor klandizie
die past bij kleinhandel en verwijst naar de Afdeling in de Regenboogzaak, die
het heeft over maatwerk voor de eigen, ‘normale’ klandizie van een apotheek.
Leadiant geeft daarbij aan dat het AMC slechts 2 patiënten voor CTX
behandelt en de rest in andere ziekenhuizen worden behandeld.

In haar voornemen van 8 oktober 2018 heeft de inspectie — via verwijzing
naar het inspectierapport van het bezoek van 12 juni 2018 bij het AMC —

aangegeven dat zij van oordeel is dat de bereiding van CDCA door AMC
magistraal Is — er wordt op recept bereid, zonder voorraad — en tevens dat de
bereiding als kleinschalig is aan te merken. Daarbij heeft de inspectie in de
eerste plaats gewezen op het feit dat uit de parlementaire geschiedenis van
de Gnw blijkt dat de bereidende apotheker ook degene is die terhandstelt aan
de patiënt. Zie bijvoorbeeld de Nota naar aanleiding van het verslag, Tweede
Kamer, 2004-2005, 29 359, nr. 6, p. 25, waar tevens is bepaald dat een
apotheker aan vaste patiënten van een andere apotheek magistraal bereide
geneesmiddelen kan terhandstellen. Gelet op de omschrijving van magistrale
bereiding in de richtlijn, dient hieraan een recept ten grondslag te liggen, dat
ook is gegeven of verzonden aan de bereidende apotheker. In dezelfde lijn
geeft de Nadere memorie van antwoord, Eerste Kamer, 2006-2007, 29 359,
F, p. 6 aan, over de vraag wat “eigen bereidingen” zijn — die dus niet
vergunningsplichtig zijn — dat het in elk geval nodig is dat de eigen
bereidingen rechtstreeks worden verstrekt aan de eigen patiënten van de
apotheek. Tevens wordt aangegeven dat: “[het] moet [...] gaan om eigen
patiënten van de bereidende apotheek, niet om de patiënten van een andere
apotheek. Dit betekent onder meer dat, uitzonderingen daargelaten, de
bereidende apotheker de medicatiebewaking verzorgt, voorlichting geeft en
ook de geneeskunciige behandelingsovereenkomst met de patiënt sluit.”
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Hieruit volgt naar de mening van de inspectie, zoals aangegeven in het
voornemen tot besluit, dat een apotheek door het ontvangen van het recept,
voor een (vaste) klant/patiënt van een andere apotheek mag bereiden, mits
de medicatiebewaking geregeld is. Daarbij is de inspectie overigens ook van
oordeel dat zolang de bereidende apotheker (ook) terhandstelt en hij de
patiënt informeert en deze akkoord gaat, met de “vasteTM apotheek van patiënt
kan worden afgesproken dat deze de medicatiebewaking verzorgt. Dat door
een apotheker een bereiding voor een niet-vaste klant/patiënt kan worden
gemaakt (mits dus ook terhandgesteld), is naar de mening van de inspectie
ook in lijn met het uitgangspunt van Vrije apotheekkeuze voor de
klant/patiënt die al sinds jaar en dag geldt.

Voor wat betreft ‘normale klandizie’, tegen welke achtergrond het begrip ‘op
kleine schaal’ moet worden gezien volgens de Afdeling, heeft de inspectie in
haar voornemen opgemerkt dat het gaat om een aantal van, op het moment
van het inspectiebezoek, 44 patiënten en dat (nog) niet voor al deze
patiënten eigen bereidingen waren vervaardigd en terhandgesteld. Voorop
gesteld acht de inspectie een aantal van 44 patiënten in absolute zin op
zichzelf ‘kleinschalig’. Dat geldt eveneens voor het aantal patiënten (65) dat
volgens de bij uw zienswijze gevoegde presentatie door de
ziekenhuisapotheker van het AMC genoemd zou zijn. In dat opzicht verschilt
de casus ook van de Regenboogzaak waar de Afdeling onder meer oordeelde
dat 20.000 tabletten per maand niet kon worden aangemerkt als bereiding op
kleine schaal. De inspectie voegde in haar voornemen daaraan toe dat het
AMC een tertiair academisch medisch centrum is, met ervaring in
gespecialiseerde apotheekbereidingen en wees de inspectie, in dat kader,
erop dat de Memorie van toelichting (Tweede Kamer, 2003-2004, 29 359, nr.
3, p.18) ook stelt dat er “grote” apotheken zijn en de minister tijdens de
Handelingen in de Tweede Kamer (TK 51-3391) ook aangaf dat bereidingen
meer en meer in gespecialiseerde bereidingsapotheken gebeurt. In dat licht
was en is een aantal van 44 patiënten naar het oordeel van de inspectie aan
te merken als normale klandizie van het AMC en verandert dat niet na de
zienswijze van Leadiant. Voor een vergelijking van dit aantal patiënten van
het AMC met de totale patiëntengroep in Nederland of zelfs in Europa bestaat
geen aanleiding. Verder is naar het oordeel van de inspectie sprake van
‘maatwerk’: aan de hand van de binnengekomen recepten (van
voorschrijvers) wordt het gevraagde product voor de desbetreffende patiënt
bereid door de apotheker. Er is geen sprake van gestandaardiseerde
productie. Dat er een geregistreerd alternatief beschikbaar is voor dit door de
apotheek bereide product maakt dit alles niet anders.

De zienswijze van Leadiant dat uit het voorgenomen besluit blijkt dat het
geneesmiddel niet zozeer op verzoek van een arts speciaal is of wordt bereid
voor een bepaalde patiënt, maar dat er vooraf afstemming heeft
plaatsgevonden met de andere behandelaars om in plaats van CDCA Leadiant
het preparaat van het AMC voor te gaan schrijven, kan de inspectie niet
volgen. Zoals beschreven is zij van oordeel dat sprake is van maatwerk op
recept (van een voorschrijver).
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De inspectie merkt op, waar Leadiant in haar zienswijze aangeeft dat AMC
zeker geen gespecialiseerde apotheekbereidingen (meer) zelf bereidt, het
AMC individuele steriele en niet-steriele bereidingen maakt met onder meer
cytostatica en radiofarmaca. Deze bereidingen kunnen niet door iedere
apotheek uitgevoerd worden (en deze bereidingen worden door het AMC nIet
betrokken van collegiaal bereidende en afleverende apotheken). Daarnaast
beschikt het AMC over een fabrikantenvergunning, wat ook aangeeft dat
gespecialiseerde bereidingsactiviteiten met geneesmiddelen voor onderzoek
door het AMC uitgevoerd kunnen worden.

Tijdens het bezoek op 12 juni 2018 aan AMC heeft de inspectie verder onder
meer vastgesteld dat recepten aanwezig waren, en dat door het AMC met
CTX-patiënten behandelingsovereenkomsten zijn afgesloten, ook met de
patiënten die niet in de instelling zelf behandeld werden, en dat de
ziekenhuisapotheek de eigen bereidingen terhandstelt (via een bezorgdienst).
Leadiant geeft hierover aan dat de geneesmiddelen per post zijn verstuurd en
dus aan de (meeste) patiënten niet rechtstreeks verstrekt worden en dat de
tussen het AMC en de patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten verder
niet ter zake doen, nu het gros van de patiënten (kennelijk) geen gebruik
maakt van de diensten van het AMC.
De inspectie volgt dit niet: de definitie van terhandstellen in artikel 1, lid 1
onder II spreekt over het rechtstreeks verstrekken of doen bezorgen van een
geneesmiddel aan de patiënt voor wie het geneesmiddel is bestemd. In de
praktijk worden dan ook, zie onder meer de ontwikkeling van postorder- of
intemetapotheken, geneesmiddelen verzonden aan klanten/patiënten of
terhandgesteld via uitdeelposten. Over het idee dat de feitelijke
terhandstelling door de apotheker in de apotheek zou moeten plaatsvinden, is
in de Memorie van Toelichting (Tweede Kamer, 2003-2004, 29 359, nr. 3, p.
60) aangegeven: “De feitelijke terhandstelling hoeft niet altijd door de
apotheker of door de apotheekhoudende arts persoonlijk te geschiedén. Hij
kan daarvoor anderen inschakelen, zoals apothekersassistenten
onderscheidenlijk doktersassistenten dan wel andere beroepsbeoefenaren die
daarvoor gekwalificeerd zijn.” Dat kunnen dus ook postbedrjven of koeriers
zijn.
Voor wat betreft het niet van belang zijn van behandelingsovereenkomsten,
verwijst de inspectie naar de reeds aangehaalde Nadere memorie van
antwoord. Dat het gros van de patënten ‘slechts’ voor het door AMC bereide
product gebruik maakt van haar diensten, is niet bepalend of een negatief
criterium voor het zijn van eigen patiënt van het AMC: met de Vrije
apotheekkeuze is het immers in Nedeland (ook) mogelijk gemaakt voor de
klant/patiënt om van de diensten en producten van meerdere apotheken, in
theorie door heel Nederland, gebruik te maken.

Leadiant geeft aan dat het voorgenomen besluit het vergunningenstelsel van
richtlijn 2001/83/EG ondermijnt. Zij geeft daarbij aan dat de richtlijn de
ruimte geeft om invulling te geven aan een individuele patiëntenbehoefte,
maar alleen indien met geregistreerde geneesmiddelen niet kan worden
uitgekomen en indien de bereiding, op basis van een risicoanalyse,
aantoonbaar meerwaarde heeft.
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De inspectie merkt op dat naar haar mening de tekst van de richtlijn over
deze materie in artikel 3 slechts bepaalt dat de richtlijn niet van toepassing is
op — kortweg — magistrale en officiniate bereidingen in een apotheek (en in
artikel 40 lid 2, tweede alinea van de richtlijn dat het om het bereiden voor
verstrekking in het klein moet gaan).

De inspectie heeft een overtreding van artikel 66 lid 1 Gnw, in samenhang
met artikel 2 Besluit Gnw geconstateerd. In uw zienswijze hebt u namens
Leadiant aangegeven dat de inspectie ten onrechte niet heeft geconcludeerd
in het inspectierapport dat sprake was van strijd met de Resolution en de
Raammonografie “Pharmaceutical Preparations’, Ph. Eur. 01/2018:2619. Ik
merk in dit verband op dat de inspectie reeds op andere gronden geoordeeld
heeft dat sprake was van een overtreding van artikel 66 lid 1 Gnw, zodat uw
opmerkingen over de Resolution en de Raamrnonografie gepasseerd kunnen
worden. Dit zal immers niet leiden tot een andere overtreding van de Gnw
dan de overtreding die al is geconstateerd en waarvoor het AMC een
schriftelijke waarschuwing heeft ontvangen.

In aanvulling hierop over de door Leadiarit gestelde overtreding van artikel
38b lid 1 en 2 of artikel 85 onder a Gnw, het volgende.

Euro-Chemicals B.V. was groothandelaar van de werkzame stof die geleverd
werd aan het AMC, zoals in het inspectierapport beschreven. Van een
overtreding van artikel 38b lid 1 was ten tijde van de inspectie op 12 juni
2018 geen sprake, reeds omdat de inspectie op 17 april 2018 een
herinspectie heeft uitgevoerd en op 31 juli 2018 een GDP certificaat
(Certificate No: NL/D18/2004427) heeft uitgegeven. Dit betekent dat door de
inspectie is vastgesteld dat Euro-Chemicals B.V. op dat moment voldeed aan
de bij ministerieëe regeling aan te wijzen voorschriften inzake goede
distributiepraktijken van werkzame stoffen (namelijk de Richtsnoeren van de
Europese Commissie van 19 maart 2015 inzake de beginselen van goede
distributiepraktijken voor werkzame stoffen voor geneesmiddelen voor
menselijk gebruik).
U hebt in de zienswijze gewezen op overtreding van artikel 38b lid 1 Gnw
door Pharma Essentials Production B.V. In het inspectierapport is opgenomen
onder paragraaf 2.3.1.4 dat het verpakken van de werkzame stoffen door
Pharma Essentials Production B.V. niet valt onder de F-vergunning. De
inspectie heeft echter geen nader onderzoek gedaan bij Pharma Essentials
Production B.V., omdat uw handhavingsverzoek daar niet direct betrekking op
had.

Van een overtreding van artikel 3Gb lid 2 Gnw was evenmin sprake nu Euro
Chemicals B.V. geen fabrikant van werkzame stoffen was, zodat zij niet
hoefde te voldoen aan het gestelde in artikel 46ter lid 2 en 3 van richtlijn
2001/83/EG (en richtlijn 2011/62/EU). In uw zienswijze hebt u betoogd dat
de verplichting van 38b lid 2 Gnw ook geldt voor de groothandelaar van
werkzame stoffen (zoals Euro-Chemicals B.V.). U stelt dat gelet op de tekst
van artikel 46ter lid 2 en 3 van richtlijn 2001/83/EG (en richtlijn 2011/62/EU)
elke rechtspersoon die werkzame stoffen invoert aan deze verplichtingen
dient te voldoen. Dit standpunt deel ik niet.
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De Nederlandse wetgever heeft in artikel 38b een duidelijk onderscheid
gemaakt tussen de verplichtingen die gelden voor de API-fabrikant aan de
ene kant en de API-groothandelaar aan de andere kant. In artikel 38b lid 1
Gnw zal dit zelfs nog verduidelijkt worden door een wijziging aan te brengen
(volgens wetsvoorstel 34694, Wijziging van de Geneesmiddelenwet in
verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum),
waarbij ‘van werkzame stoffen dan wel verhandelen’ vervangen wordt door
‘van werkzame stoffen, dan wel een groothandel drijven in werkzame stoffen’.

Van een overtreding van artikel 85 onder a Gnw was geen sprake, nu de
geconstateerde reclame op de website van het AMC (zie de schriftelijke
waarschuwing) geen betrekking had op een (UR)-geneesmiddel waarvoor een
handelsvergunning was verleend, maar op een geneesmiddel dat zelf werd
bereid.

Wat betreft de geconstateerde overtredingen van artikel 66 lid 1 Gnw in
samenhang met artikel 2 Besluit Gnw en van artikel 84 lid 1 Gnw, heeft de
inspectie als volgt overwogen. Beide overtredingen zijn bestuurlijk beboetbaar
maar vooropgesteld zij dat de beginseiplicht tot handhaving voor
bestuursorganen primair geldt voor de in de wet geregelde herstelsancties,
meer speciaal de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom, en
zich dus niet uitstrekt tot de bestuurlijke boete. De Afdeling heeft tot op
heden geen beginseiplicht tot het opleggen van een bestuurlijke boete
aangenomen en daarvoor zijn ook diverse principiele bezwaren te geven. Tot
de oplegging van straf dient primair te worden besloten op grond van een
afweging van algemene belangen die te maken hebben met de functie van
een strafmaatregel in de maatschappij. Dit betekent dat, zelfs al zou uit
onderzoek van de Inspectie blijken dat er sprake was van een overtreding van
één van de genoemde (beboetbaar gestelde) bepalingen uit de Gnw, de
inspectie niet ‘verplicht’ zou zijn om een bestuurlijke boete op te leggen. Een
verzoek tot het opleggen van een boete kan ook worden afgewezen.
In dit kader merk ik op dat, zoals door u gesteld, niet uit de wetsgeschiedenis
van de Geneesmiddelenwet blijkt dat (bij elke geconstateerde overtreding)
het uitgangspunt is dat een boete moet worden opgelegd om de veilige
geneesmiddelenvoorziening te garanderen en een afschrikwekkend en
doeltreffend effect te sorteren. Los van de opgestelde en samen met de
Geneesmiddelenwet inwerkinggetreden beleidsregels — waarover in de
volgende alinea meer — spreekt de door u aangehaalde pagina uit de Memorie
van toelichting (p. 20) daar ook zeker niet van: daar staat vooral dat met de
bestuurlijke boete wordt beoogd meer proportionele instrumenten
voorhanden te hebben voor de toezichthouder en het met de bestuurlijke
boete mogelijk is om een straf op maat, dat wil zeggen in overeenstemming
met de zwaarte van de gepleegde overtreding, op te leggen.

Voor wat betreft de geconstateerde overtreding van artikel 66 lid 1 Gnw geldt
dat uitgangspunt is dat bij constatering hiervan eerst een schriftelijke
waarschuwing opgelegd wordt conform de Beleidsregels bestuurlijke boete
Minister VWS. Naar de mening van de inspectie bestaat er in dit geval geen
reden om van het beleid af te wijken.
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Ten overvloede merkt de inspectie op dat het opleggen van een bestuurlijke
boete vanwege overtreding van artikel 66 lid 1 Gnw, boven op het stoppen
met de bereidingen en de door AMC uitgevoerde recail op patiëntniveau, in dit
geval naar het oordeel van de inspectie als onevenredig is te beschouwen.
Het verzoek om het opleggen van een bestuurlijke boete aan het ziekenhuis
vanwege overtreding van artikel 66 lid 1 Gnw, wordt daamm afgewezen. Dat
geldt eveneens voor het verzoek tot het opleggen van een bestuurlijke boete
aan de andere volgens Leadiant betrokkenen bij de bereidingen van de CDCA
capsules (de vermeende medeplegers). Waar die betrokkenheid verder ook
uit heeft bestaan, er bestaat geen aanleiding om gezien het voorgaande een
bestraffende sanctie op te leggen vanwege de overtreding van artikel 66 lid 1
Gnw. Evenmin bestaat er gelet op het voorgaande aanleiding om verder
onderzoek te doen naar de mogelijke betrokkenheid van anderen (de
vermeende medeplegers) bij de bereiding van het geneesmiddel door de
ziekenhuisapotheek van AMC. Wel heeft de inspectie zoals eerder aangehaald,
conform de beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS, op 20 september
2018 een schriftelijke waarschuwing opgelegd aan het AMC voor overtreding
van artieki 66 lid 1 Gnw.

Voor de geconstateerde overtreding van artikel 84 lid 1 Gnw, geldt het
volgende. Uit het onderzoek van de inspectie is gebleken dat de pagina
‘Nieuws en verhalen’ onder de kop ‘Actueel’, een bericht met de titel “AMC
maakt medicijn voor zeldzame stofwisselingsziekte” op de website van het
AMC bevatte, waarop reclame werd gemaakt voor het door de
ziekenhuisapotheek van het AMC bereide geneesmiddel CDCA. liet maken van
reclame voor een geneesmiddel zonder handelsvergunning is verboden. Er
was daarom sprake van een overtreding van artikel 84 lid 1 Gnw. Toepassing
van de Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS zou in dit geval echter,
gelet op de maatschappelijke context, naar het oordeel van de inspectie,
leiden tot een onevenredige uitkomst voor het AMC. De inspectie overweegt
in dat kader het volgende:

- de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft in het rapport
Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen (november 2017) geadviseerd de
apotheekbereiding (op kleine schaal) te stimuleren. In de brief aan de
Tweede Kamer van 15 juni 2018 (Uitwerking maatregelen uit het
Regeerakkoord ter beheersing van kosten genees- en hulpmiddelen) heeft
de minister voor medische zorg aangegeven: “Ik vind het daarom toe te
juichen als partijen binnen de kaders van de wet zelf de mogelijkheden
opzoeken om alternatieven te vinden voor te dure geneesmiddelen of voor
geneesmiddelen waarvan de meerkosten van de registratie niet te
rechtvaardigen zijn.”. Daarnaast is een maatschappelijk debat gaande
over de prijs van (geregistreerde) geneesmiddelen, onder meer naar
aanleiding van de prijsstelling van het product van Leadiant.

Tegen deze achtergrond dient de bereiding door AMC te worden gezien.
Over deze bereiding heeft het AMC geprobeerd om journalisten van NRC
en NOS-journaal, voorafgaand aan het nieuwsbericht, van informatie te
voorzien. Vervolgens was het nieuwsbericht van 5 april 2018 bedoeld om
andere media van (juiste) informatie te voorzien.

Pagina 20 van 25



Het nieuwsbericht heeft in vergelijking met de (andere) medabehchten,
naar het oordeel van de inspectie, waarschijnlijk een beperkt wervend
effect gehad: de gelijktijdige berichten in het NRC, NOS-journaal en
andere media waren groter in omvang en hadden een groter bereik (en
effect);

- AMC heeft de bekende CTX-patiënten en behandelend artsen
geïnformeerd vSrdat het nieuwsberîcht op de website werd gezet en wel
via het netwerk van behandelaars;

- het bericht op de website is richting voorschrijvers nauwelijks wervend
geweest omdat voorschrijvende artsen al tevoren persoonlijk benaderd
waren;

- richting het publiek bevat het bericht wervende uitingen. Doelgroep — qua
verkoopbevordering van het gebruik — is echter een beperkte groep van
enkele tientallen potentiële patiënten (het gaat immers om een
weesgeneesmiddel), waarvan de behandelend artsen dus al benaderd
waren. Verder is het effect van de wervende bewoordingen over het
product in het nieuwsbericht niet doorslaggevend geweest; dat is naar alle
waarschijnlijkheid de beschikbaarheid en prijs van het product geweest en
daarvan waren de patiënten al op de hoogte.

Op basis van deze overwegingen heeft de inspectie besloten een schriftelijke
waarschuwing op te leggen. In de schriftelijke waarschuwing heeft de
inspectie het AMC een periode van zeven dagen gegeven om de betreffende
pagina op de website aan te passen. Dit is door de inspectie gecontroleerd op
donderdag 27 september 2018 en gebleken is dat de website aangepast was
zodat er geen sprake meer was van reclame.

U hebt namens Leadiant in de zienswijze aangegeven het niet eens te zijn
met de beslissing van de inspectie om een schrfitelijke waarschuwing op te
leggen in plaats van een bestuurlijke boete. Ik heb kennis genomen van uw
standpunt. Echter, dit is voor mij geen reden om alsnog een bestraffencie
sanctie op te leggen. Ik blijf op grond van de hiervoor beschreven
omstandigheden van mening dat het opleggen van een bestuurlijke boete,
gelet op de maatschappelijke context, in dit geval zou leiden tot een
onevenredige uitkomst voor het AMC.

Van directe betrokkenheid bij de (overtreding van het) reclameverbod door
(volgens Leadiant) andere betrokkenen - de vermeend mogelijke medeplegers
- is de inspectie niet gebleken. Het Hoofd afdeling interne en externe
communicatie van het AMC verklaarde tijdens het inspectiebezoek dat het
AMC het bericht heeft geschreven en dat daar geen andere partijen bij
betrokken waren. Er bestaat aldus geen reden om een bestraffende sanctie op
te leggen vanwege overtreding van artikel 84 lid 1 Gnw.

In de zienswijze hebt u aangegeven dat er volgens u ook sprake was van een
overtreding van artikel 84 lid 1 Gnw op de Facebook-pagina en op de
Linkedin-pagina van het AMC. U hebt twee screenshots ingebracht waaruit dit
volgens ii zou blijken. Echter, de inspectie heeft op de betreffende pagina’s
geen overtreding kunnen vaststellen.
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De tekst kan als informatiet beschouwd worden. Er is vermeki dat het AMC
zelf een medicijn gaat bereiden voor patiënten met een zeldzame erfelijke
chronische stofwisselingsziekte. In het stuk wordt niet genoemd welke
stofwisselingsziekte noch welke stofnaam of geneesmiddel. De link naar het
AMC persbericht werkte niet meer. Van het maken van reclame was daarom
geen sprake.

Besluit

Hierbij besluit ik uw verzoek, om handhavend op te treden tegen AMC, Euro
Chemicals B.V., CZ, stichting Pharmagister, Pharmagister B.V., , stichting
CbusineZ, VGZ, VGZ voor de Zorg N.V., IZA Zorgverzekeraar N.V., N.V.
Zorgverzekeraar UMC en N.V. Univé Zorg af te wijzen:

- voor wat betreft het opleggen van een bevel ex artikel 115, eerste lid
onder a en b Gnw;

- voor wat betreft het opleggen van bestuurlijke boetes vanwege de
gestelde overtredingen van 18 lid 1, 38b lid 1 en 2, 40 lid 1 en 2 en 85
onder a Gnw;

- voor wat betreft het opleggen van bestuurlijke boetes vanwege de
geconstateerde overtredingen van 66 lid 1 en 84 lid 1 Gnw.

Tot slot voor wat betreft uw verzoek tot het opleggen van een
‘stimuleringsmaatregel’ die het AMC, CZ en VGZ oproept om samen met het
CTX expertisecentrum CWZ Nijmegen en de andere Nederlandse
zorgverzekeraars met Leadiant in onderhandeling te treden over de
inkoopprijs van CDCA Leadiant en het indienen van een add-on aanvraag. De
inspectie is niet de aangewezen instantie om een oproep te doen aan het
AMC, CTX-expertisecentrum CWZ Nijmegen en zorgverzekeraars om te
onderhandelen. De inspectie ziet toe op de Gnw maar niet op — kortweg —

geneesmiddelenprijzen en vergoeding van CDCA Leadiant. Op 13 juli 2018
heeft de inspectie het verzoek van Leadiant daarom doorgezonden aan het
Ministerie van VWS. Op vrijdag 7 september 2018 heeft het ministerie aan de
inspectie bevestigd dat Leadiant inderdaad niet bij cle inspectie moet zijn en
ook niet bij het ministerie: voor vragen en onderhandelingen over
inkoopprijzen dient Laediant zich te voegen bij veldpartijen zelf. Verzekeraar
en aanbieders hebben een zorgplicht en daaruit volgt ook hun verplichting om
afspraken te maken over inkoop en contractering. Een add-on aanvraag bij de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt ook door veldpartijen
(zorgverzekeraar en een zorgaanbieders) zelf geïnitieerd, aldus het ministerie.

Openbaarmaking

Over het voornemen van de inspectie het besluit actief openbaar te maken,
heeft u het volgende naar voren gebracht. Leadiant wenst in de gelegenheid
gesteld te worden om een schriftelijke reactie op de website te plaatsen bij
openbaarmaking van het besluit. De persoonsgegevens van de gemachtigden
van Leadiant of tot hen herleidbare gegevens van dit besluit moeten worden
weggelakt. Ook wenst Leadiant in kennis gesteld te worden van de inhoud
van het persbericht. Hierover besluit ik het volgende.
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Ik stel u in de gelegenheid om een korte reactie (maximaal 200 woorden) op
het besluit te maken, dat gezamenlijk met het besluit, het rapport van het
inspectiebezoek aan de ziekenhuisapotheek van het AMC op 12 juni 2018, de
twee analyses van het RIVM en de twee schriftelijke waarschuwingen op de
website van de inspectie geplaatst zal worden. Deze korte reactie kunt u tot
uiterlijk 26 november 2018 om 10.00 uur aan de inspectie versturen.

Ik zal het besluit op het verzoek om handhavend optreden actief openbaar
maken. Actieve openbaarmaking houdt in dat het besluit, het rapport van het
inspectiebezoek aan de ziekenhuisapotheek van het AMC op 12 juni 2018, de
twee analyses van het RIVM, de twee schriftelijke waarschuwingen en een
persbericht, met inachtneming van de wettelijke normen en inclusief uw
reactie op het besluit door de inspectie, op haar website zal worden
gepubliceerd. De inspectie draagt met openbaarmaking van deze stukken bij
aan transparantie van de overheid over de wijze waarop toezicht wordt
gehouden op de zorg. Bij de afweging van het algemene belang versus het
belang van de (derde-belanghebbenden) om geen onevenredig nadeel te
lijden als gevolg van die openbaarmaking anderzijds, is de inspectie van
oordeel dat aan het algemene belang een grotere waarde moet worden
toegekend. Dat is de reden waarom de inspectie in casu overgaat tot
openbaarmaking.

In de openbaar te maken stukken zullen bedrijfs- en fabricagegegevens en
persoonsgegevens worden weggelakt. Dat geldt ook voor de tot de
gemachtigden van Leadiant herleidbare gegevens.

Wat betreft het openbaar te maken persbericht: dit persbericht is op dit
moment nog niet opgesteld en zal nog opgesteld worden door de inspectie. U
en het AMC ontvangen de tekst van dit persbericht uiterlijk vrijdag 23
november 2018 om 10.00 uur.

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk dan
op http ://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar
wordt uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en
misschien bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op
een succesvol bezwaar kunt inschatten.

Hoofdinspecteur
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Wilt u een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum
die bovenaan deze brief staat. let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar
niet worden behandeld.

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WiZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij
voorkeur met een ingescande handtekening. Indien u het bezwaarschrift per
e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de mogelijkheid dat ii op een
later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd bent tot het
indienen van het bezwaar.

Indien ii niet kunt of wilt e—mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen
per post naar:
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350,
2500 Ei Den Haag.

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.

Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres
• de datum
• het kenmerk van deze brief
(deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn)

• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te
voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen
met het bezwaarschrift?

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heft de werking van dit besluit niet op.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u daarnaast ook een
voorlopige voorziening aanvragen waarmee mogelijk de werking van dit
besluit kan worden opgeschort.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed vereist dan
kunt u de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het actuele adres
verwijs ik naar de volgende website: https://www.rechtspraak.nI/Organisatie
en-contact/Organisatie/Rechtbanken.

Mocht u naast een eventueel bezwaar een verzoek om een voorlopige
voorziening doen, dan verzoek ik u mij middels bovenstaand e-mailadres
daarvan véâr maandag 26 november 2018 om 10.00 uur in kennis te
stellen onder gelijktijdige verzending van het verzoekschrift.

Bij het verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
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Inleidjng

1.1 Aanleiding
In het kader van haar toezichthoudende taak heeft de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (nu: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en hierna: de inspectie)
op 12 Juni 2018 een aangekondigd bezoek gebracht aan de ziekenhuisapotheek van
het Academisch Medisch Centrum (hierna: AMC). Aanleiding voor het bezoek was
een verzoek tot handhavend optreden (1T2011893) vanwege de bereiding door de
ziekenhuisapotheek van het ongeregistreerde geneesmiddel Chenodeoxycholic acid
(CDCA) capsules en het maken van reclame hiervoor.

Dit rapport gaat over de bereiding van de CDCA-capsules door het AMC.

1.2 Doel van het onderzoek
De Inspectie heeft tijdens dit inspectiebezoek gegevens rondom het geneesmiddel
CDCA capsules van het ACM verzameld, voor het verder beoordelen van het verzoek
tot handhavend optreden. Daarbij is getoetst aan de eisen van de
Geneesmiddelenwet (Gnw).

1.3 Bij inspectie aanwezige medewerkers
• Raad van Bestuur Amsterdam UMC
- Raad van Bestuur Amsterdam UMC
• Medische Directie

• afdeling Inwendige Geneeskunde
• hoofd afdeling In- en externe communicatie
• hoofd Apotheek Amsterdam UMC
• gevestigd apotheker van de ziekenhuisapotheek locatie

Meibergdreef en hoofd Laboratorium Apotheek
• ziekenhuisapotheker (QA)

• ziekenhuisapotheker (QP)
• ziekenhuisapotheker, hoofd Kenniscentrum

Geneesmiddelenonderzoek

1.4 Leeswijzer
De bevindingen gedaan tijdens het inspectieonderzoek worden cursief en in de
verleden tijd opgeschreven. Onderstreept zijn de documenten die zijn ontvangen
tijdens het inspectiebezoek.

In hoofdstuk 3 Tekortkomingen en aanbeveiirigen’van dit rapport leest u de
geconstateerde tekortkomingen en aanbevelingen van de Inspectie.

De Inspectie baseert haar tekortkomingen en aanbevelingen op de bevIndingen in
hoofdstuk 2 Resultaten inspectiebezoek’ van dit rapport.
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2 Resultaten inspectiebezoek

2.1 Routing van het geneesmiddel

2.1.1 Binnenkomst recept voor het geneesmiddel
Het recept komt via de patiënt en/of behandelende arts binnen bij de
ziekenhuisapotheek. Het recept is gesteld op naam van de patiënt. Het recept kon
via een speciaal emailadres van het Kenniscentrum ziekenhuisapotheek AMC , per
post of via de balie binnenkomen.
Een recept, gedateerd 30 april 2018, voor een patiënt in behandeling bij een arts
van het AMC is bekeken. Recepten van behandelaars uit diverse andere
(academische) centra zijn gezien (Bravis, Erasmus MC, UMCG, Canisius). Voor alle
44 terhandstellingen (voor 44 patiënten) was een door de behandelaar getekend
recept aanwezig. De artsen gebruiken een door het AMC voorgedrukt “leeg” recept
of een eigen recept. Het geneesmiddel wordt altijd voor maximaal 3 maanden
afgeleverd.
Een kopie van een “leeg” recept voor eioen patiënten is verkreqgg.

Via het netwerk van behandelaars van CTX wordt behandelervaring met deze
specifieke patiëntengroep uitgewisseld. Bij introductie van de CDCAcapsuIes is via
het netwerk van behandelaars en patiënten telefonisch contact gezocht met andere
behandelaars in Nederland. Waarna de behandelende artsen zijn geinformeerd met
een informatieblad voor artsen. Daarnaast is er ook een informatieblad voor
patiënten aanwezig.
en konie van het informatieblad voor artsen en het informatieblad voor patiënten Is
ver.

In het informatieblad voor de patiënten (“Informatie voor patiënten met
cerebrotendineuze xanthomatose (CTX) — Verandering bestelling en bezorging van
CDCA (chenodeaxycholzuur)”) is beschreven dat indien de patiënt behandeld wil
worden met CDCAcapsules van het AMC een behandelingsovereenkomst getekend
moet worden. De behandelingsovereenkomst is onderdeel van het informatieblad
voor patiënten.
Een voorbeeld van een getekende behandelingsovereenkomst is bekeken. Tevens
worden afspraken over het thuisbezorgen van de medicatie vastgelegd in een
b ezo rg instructie.

2.1.2 Irtakegesprek met patiënt
Bij 1 uitgifte wordt een (telefonisch) intakegesprek met de patiënt uitgevoerd door
een apothekersassistente van cle ziekenhuisapotheek AMC met behulp van een
intakeformulier en een checklist “Eerste uitgifte begeleiding chenodeoxycholzuur
capsules”. Bij het intakegesprek worden contra-indicaties vastgelegd en wordt het
actueel meclicatieoverzicht met de patiënt doorgenomen. Voorbeelden van ingevulde
intakeformulieren en 1e uitglfteformulieren zijn gezien. Een kopie van een leeg
intakeformulier en eerste uitgifteformulier is verkregen.
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Het uitgifteproces van de CDCA-capsules is beschreven in een “Verkort protocol

CDCA capsules”. De ie versie van dit document Is uitgegeven op 25 april 2018. De
ie uitgifte van CDCA-capsuies is op 27 april 2018.

Apotheker Y en assistente EB van het Kenniscentrurn ziekenhuisapotheek AMC zijn

getraind in het ie en 2e uitgiftegesprek met he intakeformulier. Dit is vastgelegd in

het trainingsdossier als “uitgifte CDCA capsules”.

Het “Verkort pro tocol CDCA capsules” was geen geautoriseerd document.

2.1.3 f4edicatiebewaking
Het MIRA-systeem, van de poliklinische apotheek in het AMC, is gekoppeld met het

Landelijk Schakelpunt (LSP). Binnen hetMIRA-systeem is een aparte porta!

ontwikkeld voor ziekenhuis verplaatste zorg en andere medicatie die niet via

farmaceutische zorg bij de zorgverzekeraar gedeclareerd wordt. Het Kenniscentrum

ziekenhuisapotheek AMC maakt hiervan gebruik (gele MIRA). Apotheker Y van het

Kenniscentrum ziekenhulsapotheek AMC voert via de gele MIRA alle recepten in. Na

schriftelijke toestemming van de patiënt worden medicatiegegevens uit het LSP

opgehaald voor medicatiebewaking, dit verloopt via de gele MIRA — de porta! van de

poliklinische apotheek.

Het aanschrijven van recepten in de gele MIRA wordt in afwachting van een

netwerkkabel naar de ziekenhuisapotheek nog uitgevoerd op een terminal in de

poliklinische apotheek.

Inloggen in MIRA verloopt via een persoonlijk account. Het Kenniscentrum

ziekenhuisapotheek AMC houdt In de gele MIRA een elektronisch dossier bij van de

patiënt. Alleen wanneer de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven (opt-In)

worden gegevens in het kader van zijn/haar medische behandeling gedeeld met

andere zorgverleners via het LSP. Apotheker 1 heeft geholpen hij het delen van de

gegevens met het LSP.

Dit in afwachting van het verkrijgen van een eigen UZI-pas. Een eigen UZI-pas voor

toegang tot MIRA en het LSP voor de apotheker van het Kenniscentrum

ziekenhuisapotheek AMC is aangevraagd.

Het MIR) systeem wordt door de zie.kenhuisapotheek gebruikt voor de declaratie

van ziekenhuis verplaatste zorg zoals b.v. voor oncolytica en reumamiddelen, Via de

gele MIRA-portal worden de kostenvan de capsules gedeclareerd als gerieeskundige

zorg bij patiënten van het AMC. Bij terhandstelling aan een patiënt buiten het AMC

wordt een papieren factuur verstuurd aan het ziekenhuis waar de patiënt onder

behandeling is.

Het andere portal, de blauwe MIRA, wordt uitsluitend gebruikt voor declaratie van

de farmaceutische zorg van de poliklinische apotheek en is niet toegankelijk voor

het Kenniscentrum ziekenhuisapotheek AMC.
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De training van de apotheker S van het Kenniscentrum ziekenhuisapotheek AMC in

het MIRA systeem is aangetekend in het trainingsdossier.

Een contract tussen de poliklinische apotheek en de ziekenhuisapotheek over het
gebruik van de terminal voor toegang tot MIRA was niet aanwezig.

De medicatiebewaking na da le uitgifte was onvoldoende beschreven in de
aanwezige documentatie zoals navraag bij de patiënt of er medicatiewifzigingen zijn
en/of het nakijken in het MIRA-systeem.

2.1.4 Afnemers/patiënten van het geneesmiddel
• Een overzicht Is ingezien van alle bereidingen sinds de eerste uitgifte van

het geneesmiddel op 27 april 2018. Het overzicht geeft inzage voor welke
patiënt is bereid, de datum van de bereiding en welke sterkte bereid is.

In april en mei 2018 zijn ca, 7 en 25 bereidingen respectievelijk geweest.
Merendeel van bereidingen bestaan uit capsules van 250 mg maar
daarnaast zijn ook capsules bereid van 35, 40, 80 en 140 mg voor kinderen.

2.1.4.1 Patiënten onder behandeling van het AMC/patiënten onder behandeling bij een
ander ziekenhuis:

• In de openingspresentatie is een overzicht gegeven van de Nederlandse
patiëntenpopulatie.

De huidige gediagnosticeerde Nederlandse patiëntenpopulatie die onder behandeling
staat is 63. Ca. 40 patiënten zijn onder behandeling in het Canisius Wilhelmina
ziekenhuis te Nijmegen, ca. 2-4 patiënten zijn bij andere UMC in behandeling. In het
AMC zijn 2 patiënten onder behandeling.

Volgens het overzicht van alle bereidingen sinds de eerste uitgifte van het
geneesmiddel is er bereid voor 44 patiënten waarvan 7 kinderen. Twee van de 44
patiënten staan onder behandeling van een specialist van het AMC, 42 van de 44
patiënten staan onder behandeling van een ander ziekenhuis.

Tot april 2018 was nog de coulanceregeling voor vergoeding van het geregistreerde
product (“Chenodeoxycholic acid Leadiant 250 mg harde capsules”) geldig. Dit
product werd aan patiënten ter hand gesteld via de openbare apotheek. Afhankelijk
van de nog aanwezige voorraad van dit geregistreerde product hij patiënt en
apotheek, zouden uiteindelijk alle Nederlandse patiënten onder behandeling in
Nederland kunnen overstappen naar het AMC-product. Daarnaast kunnen in
toekomst meer patiënten in een vroegere fase gediagnostiseerd worden (hielprik).
De geschatte prevalentie is 1: 50.000.

2.1.4.2 Andere afnemers
Er zijn geen andere afnemers van de CDCA capsules, het geneesmiddel was alleen
verstrekt op basis van een recept op naam gesteld van een patiënt. De werkzame
stof Is niet aan derden geleverd door de leverancier.
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2.1 5 Aflevering van het geneesmiddel
De ziekenhuisapotheek stelt het geneesmiddel ter hand. De etlkettering voldoet aan
de eisen van de Geneesmiddelenwet en het Besluit Geneesmiddelenwet. Op het
etiket is de ziekenhuisapotheek AMC en de naam van de gevestigd apotheker

naam patiënt, geboortedatum, en patiëntnummer vermeld, Daarnaast
staat op het etiket de werkzame stof — chenodeoxycholzuur capsules 250 mg,
aantal, gebruik, bevvaarconditie en vervaldatum.
De geneesmiddelen worden in de ziekenhuisapotheek verzendklaar gemaakt nadat
de bereiding door een apotheker is vrijgegeven. Bij terhandstelling is een bijsluiter
aanwezig. Het geneesmiddel wordt verzonden via een bezorgdienst naar een door
de patiënt opgegeven adres of kan aan de balie van de ziekenhuisapotheek worden
opgehaald.

Een kogle van de biisluiter is verkregen.

De bezorging van het geneesmiddel ligt bij de koeriersdienst Valid Express,
onderdeel van Post NL. Het geneesmiddel wordt binnen 24 uur bezorgd bij de
patiënt. Een contract met Valid Express voor geneesmiddeltransport onder GDP
condities is ingezien. Er zijn geen specifieke temperatuurcondities tijdens transport.
Na bezorging is er bevestIging van levering.

2.2 Bereiding van het geneesmiddel

2.2.1 Bereidings-en vrijgiftedocumentatie van COCA -capsu’es
Er zijn twee protocollen aanwezig voor het bereiden van CDCA-capsules. Eén
gestandaardiseerd protocol voor het bereiden van 250 mg CDCA-capsules en één
niet-gestandaardiseerd protocol voor het bereiden van andere sterktes, Bij lagere
sterktes wordt lactose toegevoegd. De bereiding wordt per recept uitgevoerd, het
geneesmiddel wordt niet op voorraad bereid.

De bereiding bestaat uit het afwegen van de benodigde hoeveelheid werkzame stof
COCA en uitvullen in 100 capsules maat 0 met een handbediend capsulevul- en
slultapparaat. Dit kan afhankelijk van de aangevraagde hoeveelheid capsules 1, 2, 3
of 4 maal achter elkaar worden uitgevoerd. Bij iedere bereiding van 100 stuks
CDCA-capsules wordt als in-proces controle een gewichtscontrole uitgevoerd op de
capsules.

Per 100 capsules worden 10 gevulde capsules gewogen die moeten voldoen aan <

3% van theoretisch gewicht en RSD van theoretisch gewicht < 3°i’a. Dit is volgens
LNA-procedure ‘capsules’ uit september 2015, 8061, wat afgeleid is van Ph. Eur.
eisen op gewichtscontrole.

Deviatie 2018-282 over een afwijking in gewichtscontrole Is ingezien.
Een aanwijsbare oorzaak is gevonden in het capsuleapparaat, de schroeven van de
platen zaten los. Een herkwalificatle van het capsuleapparaat is uitgevoerd, de
betreffende capsulepartij bestond uit 4 porties van 100 capsules. tn de 2 portie is
de gewichtsafwijkirig geconstateerd, deze portie is vernietigd.
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Acties n.a.v. deviatie 2018-282 waren onvolledig, er waren bv. geen extra
gewichtscontroles uitgevoerd op de andere porties. De onderbouwing waarom de
deviatie geen impact heeft op de andere pot-ties was niet aanwezig.

Van alle 44 bereide batches zijn de resultaten van de gewichtscontrole In een
overzicht opgenomen. Dit overzicht is onderdeel van het producidossier.

2.2.2 Training bereidingsmedewerkers
Persoonskwalificatie wordt lx per jaar uitgevoerd. De kwalificatiedocumentatie van
een apothekersassistente die capsules maakt is bekeken en akkoord bevonden.

2.2.3 Bereidings-en opslagruimten voor het geneesmiddel
Een rondgang is gemaakt door:

• de centrale ontvangstruimte van materialen;

• opslagruimten voor quarantaine en vrijgegeven materialen en grondstoffen
inclusief bemonstering In quarantaine ruimte;

• vanuit de gang zijn de bereidingsruimten voor capsules bekeken. De
bereidingsruimten bestaan uit een voorbereidingsruimte waar de etiketten
worden voorbereid en ruimte E0-250-2 waar de bereiding wordt uitgevoerd
in een poederafzuigkast. Ruimte E0-250-2 is de ruimte waar ook alle
primaire verpakkingsactiviteiten volgens de F-vergunning voor klinisch
onderzoek worden uitgevoerd.

2,2,4 Gebruikte apparatuur voor de bereiding
Het capsuleren wordt handmatig gedaan met een toegewijd capsuleapparaat
(‘(772), waarin 100 capsules gemaakt kunnen worden.
De volgende documentatie rondom de capsule apparaat is gezien:

• procedure capsuleappareat v 6 2-3-2018 ID 14305, de schoonmaak en
gebruik van het capsuleapparaat is hierin beschreven;
“Kwalificatieprotocol capsuleapparaat” 57064 v 4 24/4/2018, beschrijft
IQ/OQ en PQ testen die uitgevoerd worden.

Herkwalificatie van het capsuleapparaat wordt jaarlijks uitgevoerd en bijgehouden in
een status kwallficatieoverzicht.

2.2.5 Productdossier geneesmiddel
In plaats van een productdossier is er een Product Specification File (PSF). De
farmaceutische plaatsbepaling van CDCA-capsules is In een apart document
beschreven.

2.2.5.1 Product Specification File (PSF) Chenodeoxycholzuur v2.0 11/6/2018, (versie 1, dd.
28-03-2018).
In de PSF is een overzicht aanwezig van de hele distributieketen van het
geneesmiddel vanaf uitgangsmateriaal voor werkzame stof tot aan transport naar
patiënt. Daarnaast is het ontwerp van het product beschreven, de onderbouwing
van de houdbaarheidsdatum en de procesvalidatie.

Voor de samenstelling van de capsules is gekozen voor een afwijkende
samenstelling van het geregistreerd product. Voor de hogere sterktes wordt geen
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vulstof toegevoegd, voor de lagere sterktes lactose op basis van eerste keuze
vulstof volgens de Laboratorium Nederlandse Apotheken (LNA)-richtlijnen.
Twee proefbereidingen zijn gemaakt van de sterktes 250 en 25 mg CDCAcapsules,
waarbij tijdens het capsuleren de stromingseigenschappen visueel zijn
gecontroleerd.

Houdbaarheid van 6 maanden wordt aangehouden op basis van de hoUdbaarheid
van het geregistreerd product (= 3 jaar, zonder speciale bewaarcondities) en op
basis van de LNArichtlijn dat capsules mét onbekende chemische en fysische
stabiliteit een max houdbaarheid van 6 maanden aan te houden.

De procesvalidatie voor het capsuleren is uitgevoerd met Spironolacton capsules 1
mg. Voor de onderbouwing dat deze procesvalidatie representatief is voor de CDCA
capsules, zijn de eigenschappen van Spironolacton 1 mg capsules vergeleken met
die van de CDCA-capsules. Voor de sterktes 200 mg en lager wordt lactose als
vulstof toegevoegd. Deze lagere sterktes zijn nog maar beperkt (ce, lOx) bereId.
Voor januari 2019 zal voor de sterktes waarbij lactose wordt toegevoegd
productvalidatie uitgevoerd worden op de laagste en hoogste sterkte met lactose
(35 en 200 mg respectievelijk). Productvalidatie zal op drie batches per sterkte
uitgevoerd worden waarbij de gehaltespreiding in de capsules wordt bepaald. Deze
producivalidatie zal jaarlijks herhaald worden.

Er worden geen retentiemonsters bewaard.

QC-testen om de houd6aarheid van 6 maanden te onderbouwen waren niet
uitgevoerd.

2,2,5.2 Document “Chenocleoxycholzuur capsule FTP” 1D57205 vi publicatiedatum 03-04-
20 18.
De farmacotherapeutische plaatsbepaling van de CDCA-capsules is beschreven in dit
document. De motivatie is dat er geen farmacotherapeutisch alternatief aanwezig is
omdat het geregistreerde product nog niet geduld is in het pakket en daarom niet
duurzaam beschikbaar is en tot 1 april 2018 door zorgverzekeraars uit coulance
vergoed wordt.
Een kopie van dit document is verkre en.

2.2.6 Vrijgifte van het geneesmiddel
De volgende documentatie is besproken/bekeken:

• de procedure “Afhandelen controletaken receptuur voor apothekers’ 14293
v6 12-06-2018. Hierin is de vrijçjifteproces door de apotheker beschreven.

• Formulier “herkwalificatie personeel” van ziekenhuisapotheker EK 7-9-17
• waarin de kwalificatie vrijgifte receptuur is aangegeven.

• voorbeelden van documentatie van enkele vrijgegeven batches CDCA
capsules.
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2.3 Kwaliteitscontrole

2.3.1 Beoordeling leveranciers

2.3.1.1 Werkzame stof producent (oftewel fabrikant van de werkzame stof) Panjin
Hengchanglong in China
De beoordeling van de werkzame stof producent, of deze aan de EU-GMP
regelgeving voldoet, ligt bij Euro-Chemicals. Een audit is uitgevoerd 14-15 maart
2018 door Euro-Chemicals met SGS Hong Kong (een contractorganisatie voor audits
in China). Een kopie van het auditrapport, aanwezig in de

leverancierbeoordelingsdocumentatie van Euro-Chemicals, is ingezien.
De GMP gedeelte van de audit is uitgevoerd op basis van ICH-Q7 door SGS Hong
Kong, het GDP-deel van de audit is door Euro-Chemlcals uitgevoerd.

Een ‘written confirmatlon” van de werkzame stof producent uitgegeven door de

lokale autoriteiten is aanwezig (certificaatnummer LN20140014, valide tot
15/4/2019). In deze verklaring is de werkzame stof CDCA genoemd.

Op dit moment is 1 batch werkzame stof ontvangen. De Certificate of Analysis (C0A)
en (TSE)/BSE-verklaring (Transmlssible Spongiform Ericephalopathy/ Bovine
Spongiform Encephalopathy verklaring) van de werkzame stof producent voor deze
batch is aanwezig.

Gegevens over een Drug Master F1le (Dt4F) en een CEP (cerUficate of suitability to
the monographs of the European Pharmacopoeia) zijn niet aanwezig.

2.3.1.2 Werkzame stof leverancier (oftewel groothandel van de werkzame stof) Euro
Chernicals
De beoordeling van de werkzame stof leverancier ligt bij de ziekenhuisapotheek

AMC. De werkzame stof van de producent wordt besteld door Euro-Chemicals. Euro

Chemicals laat de werkzame stof ompakken bij Pharma Essentials Production BV.
en analyseren bij Quercus Labo.

Euro-Chemicals is gekwalificeerd als leverancier van de werkzame stof op basis van

een papieren audit door de ziekenhuisapotheek ArviC, De documentatie van de
papieren audit is ingezien (afgerond d.d. 06-04-2018).

Beoordeling van leveranciers door ziekenhuisapotheek AMC vindt plaats volgens de

procedure leveranclersbeoordelinçj (versie 9, d.d. 05-10-2018) en bijbehorende

werkinstructie (versie 7, d.d, 07-05-2018). Een beoordelingsformulier is aanwezig
waarbij op basis van type leverancier aangegeven is welke documentatie aanwezig

moet zijn. Leveranciers van grondstoffen, zoals huipstoffen, gebruikt in eigen

bereidingen, en primaire verpakkingsmaterialen vallen in dezëlfde kwalificatie als

werkzame stof leveranciers. Een vragenlijst met scoring wordt toegepast per

onderdeel waarna een eindscore aan de leverancier wordt gegeven. Deze vragenlijst

is afgeleid van vragenlijst in gebruik bij het WINAP.

De “Quality Agreement CDCA API supply” tussen Euro-Chemicals en AMC
afgetekend 3-5-2018 is bekeken.
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In het contract Is o.a de communicatie met AMC bij kritische zaken beschreven
daarnaast is een bijlage aanwezig waarin de verantwoordelijkheden tussen beide
partijen voor de verschillende activiteiten is weergegeven.

De aftekening van het Qua!ity Agreement tussen Euro-Chemicals en ANC was na de
eerste afleveringen van de CDCA-capsules.

2.3.1.3 Contractlaboratorium Quercus Labo te Mariakerke in België
Volgens het contract van heL AMC met Euro-Chemicals, is Euro-Chemical
verantwoordelijk voor de beoordeling van Quercus Labo. Quercus Labo analyseert
elke partij werkzame stof van de Chinese producent in opdracht van [uro-Chemicals
volgens de huidige Ph. Eur, Monografie,

In de beoordelingsdocumentatie van Euro-Chemicals zijn de GMP-certificaten van
Quercus Labo 18431MP en lS43Humaan 2017-09-27 aanwezig.
De Certificate of Analysis (C0A) van Quercus Labo voor werkzame stof batch 170801
is bekeken.

Een kopie van de CoA voor CDCA batch 170801 is verkregen.

2.3.1.4 Pharma Essentials Production B.V.
De beoordeling van Pharma Essentials ligt bij Euro-Chemicals. Pharma Essentials
herverpakt de werkzame stof in potten van 0,5 kg in opdracht van Euro-Chemicals.
Eén batch werkzame stof bestaat uit ca. 5,6 kg. In de beoordelingsdocumentatie
van Euro-Chemicals is het GMP-certificaat van Pharma Essentials voor
fabrikantenvergunning 6266F 2014-12-03 aanwezig.

Pharma Essen t/als heeft voor het primair verpakken van werkzame stoffen geen
API-registratie. Het verpakken van werkzame stoffen valt niet onder de F
vergunning voor geneesmiddelen.

2.3.1.5 Gegevens huipstof en primaire verpakkingsmaterialen
Deze materialen worden bij ontvangst ingekeurd door de ziekenhuisapotheek AMC,
Specificaties zijn aanwezig voor alle materialen. Lactose is Ph. Eur. kwaliteit bij
binnenkomst wordt een IR-bepaling en controle van ontvangen CoA uitgevoerd. Op
de capsules (Capsi Card) wordt bij binnenkomst een visuele controle uitgevoerd en
ontvangen C0A gecontroleerd.

2,3.1.6 De Jong Special Warehousing B.V. Nieuw Vennep Nederland
De Jong Specials Warehousing BV. verzorgt het transport van werkzame stof van
Euro-Chemicals naar AMC. Dit wordt in opdracht van Euro-Chemicals uitgevoerd.

2.3.1.7 Gegevens Stichting Pharmagister
Stichting Pharmagister, waarin AMC in vertegenwoordigd is, heeft een rol gespeeld
in de financiering van de werkzame stof. Stichting Pharmagister ‘oert geen
GMP/GDP-handelingen uit.

2.3.2 QC-laboratorium
Er is eenmaal CDCA werkzame stof ontvangen bestemd voor capsulebereidingen

(batch 170801, ontvangen 08-01-2018). Na ontvangst van de werkzame stof vond
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een ingangskeuring plaats, hiervoor is iedere werkzame stof pot bemonsterd, De
keuring bestaat uit een administratieve beoordeling van het CoA (dci. 08-09-2017),
BSE/BSE-verklaring en een IR-identificatie. De QC-ruimte, waar de IR-identificatie
van de werkzame stof wordt uitgevoerd, is bezocht, Het logboek van het FTIR
apparaat (00615) vermeld de testen met CDCA werkzame stof, Op 14-02-2018 was
van een COCA referentiestof het IR-spectrum opgenomen. Hiervoor is geen
Farmacopee standaard gebruikt, maar een werkzame stof bestemd voor
farmaceutische analyses van Sigma Tau. Op 27-03-2018 was het IR-spectrum van
de CDCA opgenomen en vergeleken met het eigen referentie spectrum. Op basis
hiervan is de identiteit van de werkzame stof COCA bevestigd. De uitvoering is
conform de Europese Farmacopee monografie voor CDCA werkzame stof
01/2017:1189.

Er was geen Farmacopee standaard gebruikt als referentiestof voor de IR
identiteitstest.

In het logboek van het FTIR-apparaat was de schoonmaak tussen verschillende
bepalingen niet vastgelegd.

2,3.3 Bemonstering door IG)
Door de Inspectie zijn monsters van de werkzame stof genomen voor analytische
testen conform de Europese Farmacopee.

In totaal zijn 4 monsters genomen van CDCA-batch 170801, een monster en
contramonster uit pot 9 en uit pot 12. De resultaten van het onderzoek zijn
vastgelegd n een RIVM rapportage betreft CH2O1S-002:A1420 Chenodeoxycholic
acid met kenmerk 1420/20 18 GZ8, en gedateerd 13 juli 20181.

Uit de analyse van het RIVM is gebleken dat:

1. De onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van batch 170801) niet
voldoen aan de eisen van de vigerende Ph, Eur. monografie 01/2017:1189.
Er zijn meerdere onbekende onzuiverheden aangetroffen boven de gestelde
limiet van 0,25%.

2. De polymorfe vorm van de onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van
batch 170801) komt overeen met de CDCA in het geregistreerde product
specit9caheblad 3.2.S.4.1.

3. De werkzame stof COCA dient te voldoen aan de eisen van de vigerende Ph.
Eur. monografnie voor CDCA 01/2017:1189 en de vigerende monograrie
01/20 18: 2034 ‘Substarices for pharmaceutical use’. Labo Quercus hanteert
voor de substantie CDCA de specificaties volgens de vigerende Ph. Eur.
monografie 01/2017:1189. Er ontbreken echter specificaties voor de
elementaire onzuiverheden, de residuele oplosmiddelen en cle

1 Gewijzigde RIVM verslag gedateerd 12 september 2018 Is aanwezig. Het verslag is
aangepast naar aanleiding van een typerout in het batchnummer van de COCA werkzame staL
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microbiologische kwaliteit volgens de algemene Ph. Eur. monografie

01/2018:2034 ‘Substances for pharmaceutïcal use’.

4. De impact en het risico van het ontbreken van de onder punt 3 vermelde

parameters kan alleen beoordeeld worden aan de hand van detail gegevens

van de synthese route van deze COCA substantie. Omdat die gegevens voor

deze specifieke substantie niet bekend zijn kan hierover geen uitspraak

gedaan worden.

Bij analyse door het RIVM voldoet de werkzame stof CDCA niet aan de eisen in de

vigerende Europese Farmacopee monografie voor COCA 01/2017:1189; testen

volgens de vigerende monografie 01/2018: 2034 ‘Substances for pharmaceutical

use’ zijn niet uitgevoerd

Om een inschatting te maken van het risico van de verontreiniging heeft de

inspectie op 16juli 2018 het RIVM aanvullend gevraagd een schatting van het

gehalte van de onbekende onzuiverheden te doen. De resultaten van dit aanvullend

onderzoek zijn vastgelegd in een RIVM rapportage betreft CH2018-002:A1420

Chenodeoxycholic acid aanvullende informatie met kenmerk 1420/2018 GZB en

gedateerd 20 juli 2018’.

2 Gewijzigde RIVM verslag gedateerd 12 september 2018 is aanwezig. Het verslag is
aangepast naar aanleiding van een typefout in het batchnummer van de COCA werkzame stof
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3 Conclusies en maatregelen

3.1 GMP-Z Tekortkomingen en aanbevelingen

3,1 1 GMP-Z Tekortkomingen
De tekortkomingen zijn gedeflnieerd volgens cle definities van significante
tekortkomingen beschreven op pagina 15.

De inspectie heeft de volgende tekortkomingen geconstateerd.

Er is de volgende kritische tekortkoming geconstateerd:

3.1.1 BUanalyse voldoet de werkzame stof COCA niet aan de eisen in de
vigerende Europese Farmacopee monografie voor COCA
01/201 7:1189; testen vo)gens de vigerende monografie 01/2018:
2034 Substances for pharmaceutical use’zijn in het geheel niet
uitgevoerd. Gegevens over een Drug flaster File (014F) en een CEP
(certificate of suitebility to the monograph.s of the European
Pharmacopoeia) ontbreken,

(Besluit Geneesmiddelenwet art.2; GMP-Z Zi Inleiding, 21.9, Z1.10)

Er zijn geen belangrijke tekortkomingen geconstateerd.

Er zijn de volgende overige tekortkomingen geconstateerd:

3.1.1 Het “Verkort protocol CDCA capsules” was geen geautoriseerd
document.
(GMP-Z H4: 4.3)

3.1.2 Acties n.a,v. deviatie 2318-282 waren onvolledig, er waren bv. geen
extra gewichtscontroles uitgevoerd op de andere porties. De
onderbouwing waarom de deviatie geen impact heeft op de andere
porties was niet aanwezig.

(GMP-Z Hi: 1.4xiv)

3.1.3 In het logboek van het FI-IR-apparaat was de schoonmaak tussen
verschillende bepalingen niet vastgelegd.

(GMP-Z 1-14 : 4.31)

3.1.4 Er is geen Farmacopee standaard gebruikt als referentiestof voor de IR
identiteitstest.

(GNP-Z H6: 6.20)
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3.1.2 Aanbevelingen
De inspectie heeft voor u de volgende aaribèvelingen:

32.1 De afspraken tussen de poliklinische apotheek en de
ziekenhuisapotheek over het gebruik van de terminal voor toegang tot
MIRA was te leggen in bv. een contract,

3.2.2 De nedicatiebewaking na de le uitgifte uitgebreider te beschrijven in
de aanwezige documentatie.

3.2.3 QC-testen uit te voeren om de houdbaarheid van 6 maanden te
onderbouwen van de CDCA capsules

3.2 Geen overtreding van artikel 18 lid 1 en artikel 40, lid 1 en 2 van de Gnw

Naar het oordeel van de inspectie voldoet AMC met de apotheekbereiding van CDCA
capsules aan de eisen voor de uitzondering op de vergunningsplichten van artikel
18, vijfde lid en artikel 40, derde lid onder a van de Gnw: er is sprake van een
kleinschalige bereiding van het product door het AMC ten behoeve van
terhandstelling aan haar patiënten. De inspectie licht dat toe.

De wetgever heeft apotheekbereidingen uitgezonderd van vergunningsplichten In
de eerste plaats van de verplichting van artikel 18, eerste lid, tweede volzin van de
Gnw om een vergunning voor bereiden te hebben. Deze uitzondering geldt al sinds
de Invoering van de vergunningsplicht voor bereiden ten gevolge van Europese
richtlijn 75/319/EEG en is thans geregeld in artikel 3, eerste en tweede lid van
Europese richtlijn 2001/83/EG. In de tweede plaats van de verplichting van artikel
40, eerste en tweede lid van de Gnw om te beschikken over een door een
registratieautoriteit verleende handeisvergunning voor het geneesmiddel. Bij Nota
van wijziging (Tweede Kamer, 2004-2005, 29 359, nr. 8) is aan de uitzonderingen —

samengevat — ‘op kleine schaal’ toegevoegd om de uitzondering voor in de apotheek
bereide geneesmiddelen, die artikel 3 van 2001/83/EG maakt op het verbod om in
de handel te brengen zonder handelsvergunning, meer in overeenstemming te
brengen met de terminologie die artikel 40, tweede lid, tweede alinea, van de
richtlijn voor apotheekbereidingen hanteert.

In de Gnw wordt in artikel 18 en artikel 40 gesproken over het ‘op kleine schaal
bereiden’ respectievelijk ‘op kleine schaal [zijn) bereid’ in de apotheek en worden
niet de begrippen magistrale en officinale bereidingen uit de richtlijn — waarvan de
Gnw de implementatie behelst — gehanteerd. De richtlijn verstaat onder ofticinale
bereidingen (artikel 3, eerste lid van de richtlijn) “geneesmiddelen die in de
apotheek overeenkomstig aanwijzingen van de farmacopee worden bereid en voor
verstrekking rechtstreeks aan de klanten van die apotheek zijn bestemd en
onder magistrale bereidingen (artikel 3, tweede lid van de richtlijn)
“geneesmiddelen die in de apotheek volgens medisch recept voor een bepaalde
patiënt worden bereid..,”. De parlementaire geschiedenis maakt duidelijk dat de
wetgever met de uitzonderingen voor apotheekbereidingen wel het oog had op
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magistrale en officinale bereidingen. Zie bijvoorbeeld de Memorie van toelichting
(Tweede Kamer, 2004-2005, 29 359, nr. 3, p. 39) waar wordt aangegeven dat voor
“..magistrale en officinale bereiding geen vergunning tot bereiding van
geneesmiddelen is vereist”, de Nota naar aanleiding van het verslag (Tweede
Kamer, 2004-2005, 29 359, nr. 6, p. 26): “Bij een individueel recept (voor ëén
patiënt) spreekt men van magistrale bereiding. Het is eveneens zonder vergunning
toegestaan dat apotheken ten behoeve van de terharidstelling aan hun patiënten
tevoren enige voorraad bereiden (zonder recept) mits de terhandstelling later op
recept plaatsvindt. Dit wordt officinale bereiding genoemd.” en de Nadere memorie
van antwoord (Eerste Kamer, 2006-2007, 29 359, F) dat “Apothekers zijn
vrijgesteld van vergunningplicht voor de zogeheten magistrale en officinale
bereidingen, ook wel “eigen bereidingen” genoemd.”.

Om ontheven te zijn van de vergunningsplicht moet door de apotheek aan een
aantal elementen zijn voldaan. In de Memorie van Toelichting (Tweede Kamer,
2003-2004, 29 359, nr. 3, p. 17 en 18) en in de Nota naar aanleiding van het
verslag Geneesmiddelenwet (Tweede Kamer, 2004-2005, 29 359, nr. 6, p. 25 en
26) wordt daarop ingegaan.

Samengevat moet, wil men vanwege bereidingen als apotheekhoudende ontheven
zijn van de vergunningsplicht, sprake zijn van:

1. bereidingen door of onder toezicht van een apotheker;
2. die plaatsvinden in de apotheek;
3. waaraan een recept ten grondslag ligt en
4. die aan de patiënt ter hand worden gesteld door de bereidende apotheek en

de bereiding valt onder diens verantwoordelijkheid,

De Inspectie heeft tijdens haar inspectiebezoek op 12 juni 2018 vastgesteld dat de
bereidingen door apothekers, dan wel onder hun verantwoordelijkheid, plaatsvinden
in de ziekenhuisapotheek van het AMC, dat aan de bereidingen een recept ten
grondslag ligt van een arts en dat het bereide product Vanuit de ziekenhuisapotheek
ter hand werd gesteld (via een bezorgdïenst) aan patiënten.

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt vervolgens dat het bij magistrale en
olficinale bereiding om — zoals reeds geschreven — klelnschaligë productie moet
gaan. Daarbij is opgemerkt dat het risico voor de volksgezondheid, gelet op die
kleinschaligheid van de oplage, beperkt is in tegenstelling tot grootschalige
geneesmiddelenproductie waarbij een groter risico bestaat omdat een middel over
een veel grptere populatie personen wordt verspreid.

In de Memorie van Toelichting (Tweede Kamer, 2003-2004, 29 359, nr. 3, p18) en
in de Nota naar aanleiding van het verslag Geneesmidclelenwet (Tweede Kamer,
2004-2005, 29 359, nr. 6, p. 25 en 26) wordt ingegaan op kleinschaligheid dan wel
grootschaligheid en dat er tal van omstandigheden zijn die kunnen wijzen op een —

kortweg — vergunningsplichtige bereiding. Als belangrijkste maatstaf, voortvloeiend
uit de richtlijn 2001/83/EG, wordt genoemd dat de geneesmiddelen bestemd
moeten zijn voor rechtstreekse verstrekking van de klanten van de apotheek
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ik.’

(hetgeen automatisch beperkingen Inhoudt voor de productieschaal) en — in lijn
daarmee — dat de geneesmiddelenproductie in een apotheek de omvang van zijn
normale klandizie niet te boven mag gaan. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in
dat kader in haar uitspraak van 1 mei 2013 (201201373/1/A3) aangegeven dat het
begrip ‘op kleine schaal’ bezien moet worden tegen de achtergroid dat het gaat om
maatwerk voor de eigen, ‘normale klandizie van een apotheek (en dat daarmee de
rechtbank het aantal patiënten dat het geneesmiddel van de desbetreffende
apotheek gebruikte derhalve terecht bij haar beoordeling had betrokken).

In dit licht is de inspectie van oordeel dat de bereiding van AMC magistraal is — er
wordt op recept bereid, zonder voorraad — en tevens dat de bereiding als
kleinschalig is aan te merken. In de eerste plaats blijkt uit de parlementaire
geschiedenis van de Gnw dat de bereidende apotheker ook degene is die
terhandstelt aan de patiënt. Zie bijvoorbeeld de Nota naar aanleiding van het
verslag, Tweede Kamer, 2004-2005, 29 359, nr. 6, p. 25, waar ook staat dat een
apotheker aan vaste patiënten van een andere apotheek magistraal bereide
geneesmiddelen kan terhandstellen. Gelet op de omschrijving van magistrale
bereiding in de richtlijn, dient hieraan een recept ten grondslag te liggen, dat ook is
gegeven of verzonden aan de bereidende apotheker. In dezelfde lijn geeft de
Nadere memorie van antwoord, Eerste Kamer, 2006-2007, 29 359, F, p. 6 aan, over
de vraag wat “eigen bereidingen” zijn — die dus niet vergunningsplichtig zijn — dat
het in elk geval nodig is dat de eigen bereidingen rechtstreeks worden verstrekt aan
de eigen patiënten van de apotheek. Tevens wordt aangegeven dat: “[het] moet [..]
gaan om eigen patiënten van de bereidende apotheek, niet om de patiënten van een
andere apotheek. Dit betekent onder meer dat, uitzonderingen daargelaten, de
bereidende apotheker de medicatiebewaking verzorgt, voorlichting geeft en ook de
geneeskundige behandelingsovereenkomst met de patiënt sluit.” hieruit volgt dat
een apotheek door het ontvangen van het recept, voor een (vaste) klant/patiënt van
een andere apotheek mag bereiden, mits de medicatiebewaking geregeld is. Daarbij
is de inspectie overigens ook van oordeel dat zolang de bereidende apotheker (ook)
terhandstelt en hij de patiënt informeert en deze akkoord gaat, met de “vaste”
apotheek van patiënt kan worden afgesproken dat deze de medictiebewaking
verzorgt. Dat door een apotheker een bereiding voor een niet-vaste klant/patiënt
ken worden gemaakt (mits dus ook terhandgesteld), is naar de mening van de
inspectie ook in lijn met het uitgangspunt van vrije apotheekkeuze voor de
klant/patiënt.

Tijdens het bezoek op 12 juni 2018 heeft de inspectie onder meer vastgesteld dat
recepten aanwezig waren, en dat door het Al1C met CTX-patiënten
behandelingsovereenkomsten zijn afgesloten, ook met de patiënten die niet in de
instelling zelf behandeld werden, en dat de ziekenhuisapotheek de eigen
bereidingeri terhandstelt (via eeT, bezorgdienst).

Voor wat betreft ‘normale klandizie’, tegen welke achtergrond het begrip ‘op kleine
schaal’ moet worden gezien volgens de Afdeling, merkt de inspectie op dat het gaat
om een aantal van, op het moment van het inspectiebezoek, 44 patiënten en dat
(nog) niet voor al deze patiënten eigen bereidingen waren vervaardigd en
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terhandgesteld. Voorop gesteld acht de inspectie een aantal van 44 patiënten in

absolute zin op zichzelf ‘kleinschalig’. Zij voegt daaraan toe dat het AMC een tertiair

academisch medisch centrum is1 met ervaring in gespecialiseerde

apotheekbereidingen. In dat kader wijst de inspectie er op dat de Memorie van

toelichting (Tweede Kamer, 2003-2004, 29 359, nr. 3, p18) ook stelt dat er”grote”

apotheken zijn en de minister tijdens de Handelingen in de Tweede Kamer (TK 51-
3391) ook aangaf dat bereidingen meer en meer in gespecialiseerde

bereidingsapotheken gebeurt, In dat licht is een aantal van 44 patiënten naar het

oordeel van de inspectie aan te merken als normale klandizie van het AMC, Voor
een vergelijking van dit aantal patiënten van het AMC met de totale patiëntengroep

in Nederland of zelfs in Europa bestaat geen aanleiding.

3.3 Maatregelen

Op 23 juli 20113 heeft de Inspectie een voornemen verstuurd tot opleggen van een

bevel tot beëindigen van de terhandstelling van de door AMC bereide CDCA capsules

en het uit de handel nemen van de capsules bij patiënten. Aanleiding hiervoor was
het niet voldoen van de gebruikte grondstof CDCA aan de eisen van de vigerende

Ph. Eur monografie CDCA 01/2017 :1189 en de vigerende monografie 01/208 2034

Suhstances for pharmaceutical use (zie Inspectiebrief met kenmerk IGJ/V2007524

2018-2148091, datum 23 juli 2018). In het rapport is dit in hoofdstuk 3 vermeld als
kritische GMP-Z tekortkoming.

Het niet voldoen aan 8esluit Geneesmiddelenwet artikel 2 is een overtreding van

artikel 66 lid 1 van de Geneesmiddelenwet. Hiervoor zal zij u een passende

maatregel opleggen. De passende maatregel zal in grote lijnen conform de

Beleidsregels ‘bestuurlijke boete Geneesmiddelenwet’ vastgesteld worden,

www.overheid,nI. Over de precieze feiten en omstandigheden en de daaruit

voortvloeiende maatregel en het vervolg wordt u separaat per brief/rapport

geïnformeerd.

-J
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Definitie van significante tekortkomingen

A. Kritische tekortkoming

Tekortkoming die heeft geleid of kan leiden tot een product met een aanzienlijk
risico op schade voor de patiënt.

6. Belangrijke tekortkoming

en niet-kritische tekortkoming die

• heeft geresulteerd in, of kan resulteren in een product dat niet voldoet aan
de vereisten in het productdossier;

• één of meerdere belangrijke afwijkingen inhoudt van de GMP-Z;
• wijst op afwijkingen in de correcte uitvoering van batchvrijgifte of op een

niët correcte uitvoering door de verantwoordelijk apotheker van zijn
wettelijke taken;

• een combinatie van meerdere “overige” tekortkomingen die op zichzelf niet
“belangrijk” zijn maar bij elkaar genomen wel als “belangrijk” kunnen
worden beschouwd.

C Overige tekortkoming

Tekortkoming die niet als kritisch of belangrijk kan worden beschouwd, maar wel
afwijkend is van GNIP-Z.
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Qua kenmerk
- 1420/2018 GZE3

Behandeld door
Datum 12 september 2018
Betreft CH2018-002; A1420 Chenodeoxycholic acid, gewif- ozozigde rapportage

Geachter1

Hierbij treft u de gewijzigde rapportage aan zoals door u aangegeven in decorrespondentie van 10-9-2018, De wijziging betreft het batch nummer(170801 ipv 17081) van de onderzoeksobjecten

Op 13 juni JI. hebben wij van u, 4 gesloten bewijsmiddelenzakken
ontvangen die waren voorzien van de nummers 37765768, 37765769,
37765770 en 3776771. In deze, door mij geopende, bewijszakken trof ikaan in totaal 2 potjes 10 gram (pot 12; batch 170801) en 3 potjes 5
gram (pot 9; batch 170801) Chenodeoxycholic acid grondstof.

De monsters zijn ingeschreven onder het project CH2018-002 met de
volgende ordernummers:

Lorder batch herkomst hoeveelheid exp.date Bcw.z.nr.
A142001 170801 pot 12 1 x 10 gJ 31-07-2022 37765768A142002* 170801 pot 12 1 x 10 g 37765769
A142003 1708Q1. pot 9 1 x 5 g 31-07-2022 37765770A142004* izgi pot 9 2 x S g 1 37765771
*0e orders A142002 en Al 42004 dienen als contramonsters

Op 14 juni ji. hebben wij van u de opdrachtbrlef ontvangen plus
aanvullend eej kopie van de 3.2,5.4.1 Speclflcaties Chenodeoxycholic acid
(CDC) van — 1 analysecertificaat met betrekking tot CDCA batch
170801 van abn Quercus en nog 1 analysecertificaat met betrekking tot
CDCA, batch 170801.
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In de opdrachtbrief heeft .i verzocht om pot 9 en 12 van batch 170801 teonderzoeken om zodoende een antwoord te krijgen op de volgende Dat&imvragen:
12 septomlor 20181. Voldoet de werkzame stof CDCA aan de eisen In de huidige en nieuwe Ons kenmsrkPh.Eur monografie? 1420/2018 GZB1

2. Voldoet de werkzame stof CDCA qua polymorfie aan de specificatlesvan het geregistreerd product?
3. Wat zijn de verschillen in de vrijgifte specificaties en analytlschetesten van de werkzame stof gebruikt In het product van de ziekenhuisapotheek t.o.v. de herziene en huidige Ph.Eur. monografie ent.o.v. de specificatias en analytische testen van het geregistreerdproduct?
4. Wat is de impact en het risico van deze verschillen in specificaties enanalytische testen?

Hierbij treft u de resultaten van het onderzoek aan.

Pot 9 en 12 zijn op de volgende punten onderzocht volgens de vigerendePh,Eur. monografie van chenodeoxycholic acid, 01/2017:1189.
Identification A: TR
Specific optical rotatlon
Related substances: TLC

o Loss on drylng (LOD)
o Assay

COCA Ph.Eur. monografie Pot 12 Pot 9
01/2017:1189
Parameter Resultaat Resultaat
Identification

. A. IR Spectrum cF EP CRS Spectrum cf P CRS

Specific optica) rotation*
411,00 - +13.00 (on dried substance) 12.° 12.1°
Reslated 5ubstances
TLC: TLC TLC

. Uthocholic scid 0.1% • comples • compies• Ursodeoxycholic acid 1% coniplies • complies• Cholic acid 0,5% • compIes comples. Any other S 0.25% does not comply • does not cornplyLoss on dryIng
1.5% (on 1.000 g at 105°C) 1.0% 1.0%

Assay*

Titration with 0.1 M MaOH
99.0 - 101.O% 99.0°/s 99.1%
* Deze testen zijn uitgel’oerd door het Laboratorium voor Nederlandse Apothekers
(LNA).

Beide monsters’ voldoen niet aan de es voor onzuiverheden uit devigerende Ph.Eur monografle voor CDCA (01/2017:1189). Er zijnmeerdere onbekende onzuiverheden aangetroffen boven de gestelde lImIetvan 0,25%,
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Aanvullend is onderzoek gedaan naar de polymorfe vorm van de monstersmiddels een smeitpunt bepaling.
Het smeitpunt van de monsters van pot 9 en 12 van batch 170801 voldoet 125piemer2018aan specificatie van! 3.2.S.4.1., d.w.z. het verkregen smeitpunt 0n5 kennierkvalt binnen de range van 162 - 168°C van polymorfe vorm 1. 1420/2018 GZ8

De monsters zijn ook gescreend op onzuiverheden overeenkomstig deHPLC-RI methode van Deze methode gaat waarschijnlijk ookgebruikt worden bij de update van de Ph,Eur. monografie van CDCA.Ook met deze methode zijn onbekende onzuiverheden gedetecteerd boven degestelde hmiet van 0.1%. Beide monsters voldoen hiermee niet aan de eisvoor onzuiverheden volgens de specificaties COCA van3,2.S.4.1.

In bijlage 1 Is een overzicht gegeven van de specifcaties voor degrondstof CDCA volgens de vigerende Ph.Eur. monografie 01/2017:1189,het analysecertificaat van Labo Quercus, het additioneel overgelegdeanalysecertificaat en de in deel 3.2.S.4.1 vermelde specificaties van

Labo Quercus heeft alle relevante parameters (en test methoden) uit devigerende Ph.ur. grondstofmonografie van CDCA overgenomen.
Speciflcaties voor de elementaire onzuiverheden, de residuele
oplosmiddelen en de microblologlsche kwaliteit zijn echter nietopgenomen. Dit is volgens de Ph.Eur. monograhe 01/2018: 2034‘Substances for pharmaceutical use’ wel verplicht.

Het additioneel overgelegde analysecertificaat vermeldt de volgendeparameters: uiterlijk, specifieke optische rotatie, LOO (geen methodevermeld), onzulverheden (geen methode vermeld) en gehalte (geenmethode vermeld). De vermelde eisen zijn niet allemaal conform dePh.Eur. monografie van CDCA: voor de LOO wordt als eis “ 2.0%”vermeld (Ph.Eur, eis: 1.5%”), en voor het gehalte “ 98%’ (Ph.Eur.eis: “99.0 101.0%, gedroogd”). De identificatiemethoden zijn onduidelijken bij de test op onzûiverheden wordt slechts vereist dat deze “met destandaard overeen moeten komen”. De eis voor specifieke optische rotetleis afgerond op hele getallen. De tests “acidity, chioride, barium selt” zijngeen eisen uit de Ph.Eur. monografie van CDCA, en worden derhalve nietrelevant geacht. Ook hier ontbreken specificaties voor de elementaireonzuiverheden, de residuele oplosmiddelen en de microbiologischekwaliteit.

In de test op verwante verbindingen vanj ‘(HPLC-RI) wordenadditioneel aan de vigerende Ph.Eur. monogratie voor COCA 3 nieuweonzuiverheden (12-keto CDCA, chenazine en de dimer onzuiverheid)gelimiteerd. Deze onzuiverheden zijn thans niet opgenomen in de
vigerende Ph.Eur. monografie en worden ook niet genoemd In deonzulverheden lijst bij de rnonograf9e. Bij de revisie van de Ph.Eur.monografie zullen deze onzuiverheden en de HPLC-RI methode
vermoedelijk wel opgenomen worden,
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CDCA vertoont polymorfie. De vigerende Ph.Eur. monografie voor CDCA
heeft geen eis voor de palymorfe vorm opgenomen. Derhalve wordt Uatumverondersteld dat de verschillende polymorfe vormen van CDCA geen 12s5ptembrfli8
afwijkende werkzaamheld vertonen, 0n keflrierk

L420/2016

Conclusie
1. De onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van batch 17Qj)
voldoen niet aan de eisen van de vigerende Ph.Eur. monografie
01/2017:1189. Er zijn meerdere onbekende onzuiverheden aangetroffenboven de gestelde lImiet van 0.25%.

2. De polymorfe vorm van de onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12van batch 170801) komt overeen met de CDCA van3.2.S.4.1.

3, De grondstof CDCA dient te voldoen aan de eisen van de vigerende PhEur.monografie voor CDCA 01/2017:1189 en de vigerende monografie 01/2018:2034 ‘Substances far pharmaceuUcal use’.
Labo Quercus hanteert voor de substantie CDCA de specificaties volgensde vigerende Ph.Eur. rnonografie 01/2017:1189, Er ontbreken echter
specificaties voor de elementaire onzuiverheden, de residuele
oplosmiddelen en de niicroblologische kwaliteit volgens de algemenePh.Eur. monografie 01/2018:2034 ‘Substances for pharmaceutical use’.

4. De impact en het risico van hel ontbreken van de onder punt 3
vermelde parameters kan alleen beoordeeld worden aan de hand van
detail gegevens van de synthese route van deze CDCA substantie. Omdatdie gegevens voor deze specifieke substantie niet bekend zijn kan hierovergeen uitspraak gedaan worden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Coördinator project Peilstation Geneesmiddelen

Ves: 10 5au3: De[’reF Pg’n 4 5



B
ijla

g
e

1
,

o
v
erzich

t
sp

ecificaties

P
h
.E

u
r.0

1
1
2
0
1
7
:1

1
8
9

lL
a
b
o
Q

u
c
rc

u
s

D
atu

m
12

sep
tem

b
er

201

O
n
s

k
e
n

m
e
rk

142012018
G

Z

3
2,S

.4.1-
-

—

F
1
7
/b

8
2
0
0
1
,

s3rnple
.d.(

19244
tot

er.
17080!

A
vd’ite

Q
ralm

ost
vdijlo

pa’ider

1
—

-
-
•

•1
0
+

l3
O

’(n
n

d
rie

subsiance)
TLC
•

L
itnocholc

acd
s

01%
•

tJ
rs

d
’y

h
c
tr

1%
•

C
rih

acd
0

5%
A

ny
c
th

s
025%

A
w

hite
of

alm
ost

w
hits

pow
det

V
ery

slightly
soluble

w
ater,

[reely
sotuble

alcohol,
soluble

in
ace

and
stighily

sohjble
In

m
ethytene

chioride
•

A
.

IR
•

5.
R

et.subst,,
1LC

•
C

.
cokw

reaction
w

ith
fotrnaidehjde

f11
0’

÷13
0

(on
tiried

subolance)

TLC
•

Litl
o

cn
cb

acid
S

0
1%

•
U

rsodeci1ychohc
acid

1%C
h.hc

a
d

S
05%

•
A

other
S

0
25%

S
1

5%
(1

000
g

tij
1
0
5
C

)

P
ararn

eter

C
heracters

Solubihty

Specif’c
optoal

re
ta

tc
n

R
&

ale1
stih

tan
ces

Loco
0fl

drying

Sulfated
ach

H
eavy

m
c-ta!s

A
SSO

Y

H
ydrazine

P
articte

size

A
n
aly

secertificaat

_
_
_

_
_

_
_
_

C
h
w

o
d
e
o
x

jc
I

scid

O
sIch

fl0
12(801

W
hV

er
h
t

yetcw

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

cry
la

one
paw

der,
slighily

b
llIr

offunsiie
sm

et

•
(1)

P
oitive

reacton
•

(2)
P

o
sit’e

reactun
0

+
ll-

’
l3

C
o
m

p
ty

w
isa

id
o

1

P
cc!rd(rlg

to
d

y
gonds

no
teos

than
9
8

1
1
5
%

0
0
g
b
f
l
’

1105’C
)

sG
,1

%
(o

p
l0

g
)

50.1%
(op

1.O
g)

5
0
2

%
c
fP

h
[u

r
24.20

T
-

T
0
0
0
-1

0
1

0%
(titratm

n)
1

99
0
.

1010%

-

(ttratnn)

4
f
li‘

5
,

o
ly

m
a
h
I-X

-ra
y

j
-

______

diffraction

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

L
c
id

ity
-
.

.

_
_
_
_
_

.

_
_
_
_
_

1
m

r
e
t!

t
C

hlorlde

_
_
_

4
_

Q
Ç

1
6
%

arlu
m

satt
—

_
_
_
_
_
_
_
—

J
C

trnplyw
i1h5tndard

-

M
icrobiologicat

test
crP

h,E
ur

5.4.4
•

TA
M

C
•

T
Y

M
C

•
E

.C
oIi

-i



> Retouradres Pastbjs 1 3720 8A Sdthoven

RijksinsU u u voor Volksgezondheid
en Mi[ïeu
Minisrerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sporr

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Geneesmiddelen en Medische Technologie

s2T
6401 DA Heerlen

,i IiitIII IIi’II’ 9 !hhhllhl)ht

A. van Leeusenhseklaar. 9
3721 lA BdUioven
Pontben 1
3720 BA Bifthcven
w,wjVm.rI

Kvi( utrecht 30276683

T 0302749111

F0302742971
nro@rivm.nt

Datum 12 september 2018
Betreft CH2018002; A1420 Clienodeoxycholic ecid,

aanvullende Informatie, gewijzigde rapportage

Gea ch te

Hierbij treft u de gewijzigde rapportage aan zoals door u aangegeven in de
correspondentie van 10-92018. De wijziging betreft het batch nummer
(170801 ipv17081) van de onderzoeksobjecten.

In het telefonisch overleg op maandag 16 juli jl. heeft u verzocht ook de
contramonsters (order A142002 en A142004) te analyseren op
onzulverheden met de DLC methode uit de vigerende Ph.Eur. monografie
Chenodeoxycholic acid (CDCA, 01/2017:1189) en een schatting van het
gehalte van de onbekende onzuiverheden te doen.
Verder verzocht u om onderbouwende informatie met betrekking tot de
smeitpunt bepaling In relatie tot de polymorfe vorm.

Hierbij treft u de resultaten van het aanvuhende onderzoek aan.

Onzuiverh eden
Beide contramonsters zijn onderzocht op onzuiverheden volgens de
vigerende Ph.Eur, monografie van COCA, 01/2017:1189.

Ons kenmerk
1420/2019 GZ8,

Ochnndold door

eetenschnppetijk medewerker
GZS

CDCI Ph.Eur. monografie Pot 12, A142002 Pot 9, A142004
01/2O171189
Parameter Resultaat Resultaat
Related substances
TLC TLC TLC

. Lithocholic acid O.1% complies • campEies

. ursodeoxychollc zucid 1% . complies • compUes

. cholic acid 0,5% • compiles • complies

. Ariy other O.25% does not comoly • does not comply

Beide monsters voldoen niet aan de eis voor onzuiverheden uit de vigerende
Ph.Eur monografie voor CDCA (01/2017:1189). Er zijn meerdere onbekende
onzuiverheden aangetroffen boven de gestelde limiet van 0.25%.
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Seide monsters vertonen een overeenkomstig onzuiverheidsprofiel en de
verkregen resultaten komen overeen met de eerder gerapporteerde Datum
resultaten. Met behulp van een semi-kwantitatieve DLC is een schatting 2eptmb5r 2018
van het gehalte van de onbekende onzulverheden gedaan; de onbekende ons kenmerk
onzuiverheden liggen tussen de 0.27% - 0.75% en tussen de 1%-2%. 142o/2o8 GZB/

Po/ymc,r(ie
In de eerder overgelegde rapportage d.d. 13 juli ji. Is gerapporteerd dat het
smeitpunt van beide monsters voldoet aan specificatie van
3,2.S.4.1., d,w.z. het verkregen smeltpunt valt binnen de range van 162
168°C van polymorfe vorm T.
Een bepaling middels X-ray diffractlon wordt niet noodzakelijk geacht voor
de bepaling van de palymorfe vorm, omdat in het registratiedossier van
Chenodeoxycholic acid Leadiant 250 mg harde capsules, EU/1/16/1110/00
het volgende is vastgelegd:

2.3.S.13/3.2.S.1.3 Generaîproperties
(b) Physica form: Polymorphlsm in chenodooxycholic Acid has been studied by Differential
lherrnal Anelysis and X-Ray Diffractinjn (sea G. Gluseppetti, M.Paciotti, II Fermaco, Ed. Sc.,
vol.33, fac. 1, reported in section 3.3 Literalure). Resuits of the research hev eb to the
Identification of three dlfferent crystalline polymorphous forrns, respectively: form 1, form II
and form III. Uncier perticular conditions Chenodeoxycholic Acid may ba obtalned as an
arnorphous form. Nelting range valLies of all the forms determined hy means of “Capillary
Method in en oh bath are giuen in the fohloing table.

Forrn Melting range
162-168 C

II 134-138 C
III 114-i18 C
amorphous 1O2-1D7 C

Chenodeoxycholic Acid as manufactured bys polymorph 1 (high melLing), as demonstrated
In section 3.2.S.2.6 and 3.2.S3.2.

3 2.S.3 1 Structure e(ucidat,on and other characterisbcs
Chenodeoxycholic Acid s preuared byaccording to the monufecturing procese described In
section 3.2.S.2. belongs to the crystalhne f,jrrn Identified as polymorph 1, coherently with the
melting range shown in specifications for the active substance (see section 3.2.S.4.1
Specification). X-ray powder diffraction enatysis bas been inciuded in specificatian for the
release of the active substance, too, showing capability of the process to be consisterit in
producing the same polymorph form.

De smelt ranges van de verschillende polymorfe vormen verschillen betrekkelijk
veel, zodat er geen twijfel kan bestaan over de polymorfe vorm van de onderzochte
CDCA monsters.

versie: 1. 0 Status: Detintief Palna 2 van 3



Conclusie
1. De onderzochte contramonsters CDCA (order A142002 (pot 12) en

A142004 (pot 9) van batch 170801) voldoen niet aan de eisen van de
vigerende Ph.Eur, monografie 01/2017:1189. Er zijn meerdere
onbekende onzuiverheden aangetroffen boven de gestelde hmiet van
0.25%. Het gehalte van de onbekende onzuiverheden ligt tussen de
0.27% - 0,75% en tussen de 1%-2%.

2. De polymorfe vorm van CDCA Is met behulp van een smeitpunt bepalingmet voldoende zekerheid bepaald.

Ik vertrouw erop ii hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Datum
12 seçt1rbr 2016

0r1. kenmerk
6420/2018 GZ6
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Recouradres Po5tbus 2518 6401 DA Hesrien

AANGETEKEND Stedspieleau 1

Amsterdam UMC, locatie AMC 352tAZtJtrecht

6401 DA Heeren
voorzitter Raad van Bestuur T 088 120 5000

Meibergdreef 9 www.Igj.nI

1105 A2 AMSTERDAM Inlichtingen bij

Ons kenmerk

88200 1487
2018-2175822

Datum 20 september 2018
Betreft waarschuwing overtreding artikel 66, eerste lid

Geneesmiddelenwet in samenhang met artikel 2 Besluit
Geneesmiddelenwet

Geachte

Daartoe aangewezen ambtenaren van de Inspectie Gezondheidszorg en )eugd zien
toe op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de
gezondheidszorg, Bij de uitvoering van deze toezichtstaak heb ik samen met

coördinerend specialistisch inspecteur, op 12
juni 2018 een aangekondigd bezoek gebracht aan de ziekenhuisapotheek van het
Academisch Medisch Centrum (hierna: AMC) te Meibergdreer9, 1105 AZ
Amsterdam. Aanleiding voor het bezoek was een verzoek tot handhavend
optreden (1T2011893) vanwege — onder meer - de bereiding door de
ziekenhuisapotheek van het ongeregistreerde geneesmiddel Chenodeoxycholic
acid (CDCA) capsules.

Bij deze Inspectie is geconstateerd dat er een overtreding is begaan die op grond
van artikel 101 van de Geneesmiddelenwet (hierna: Gnw) en de Beleidsregels
Bestuurlijke Boete Minister VWS 2017 (hierna: de Beleidsregeis) beboetbaar is.
Het betreft een overtreding van het gestelde in artikel 66, eerste lid Gnw In
samenhang met artikel 2 van het Besluit Geneesmiddelenwet (Besluit Gnw).

Wegens deze overtreding kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(Minister van VWS) op grond van artikel tOl Gnw een bestuurlijke boete
opleggen. Evenwel is in de bijlage Geneesmiddelenwet bij de Beleidsregeis bij
artikel 66, eerste lid Gnw aangegeven dat het uitgangspunt voor deze overtreding
het opleggen van een schriftelijke waarschuwing is.

Feiten en omstandigheden van de overtreding

Wettelijk kader

Artikel 66, eerste lid Gnw bepaalt dat bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur nadere regels kunnen worden gesteld met betrekking tot het bereiden en
het ter hand stellen van geneesmiddelen in de apotheek.

Die algemene maatregel van bestuur is het Besluit Gnw en artikel 2 van dat
besluit bepaalt dat geneesmiddelen die in een apotheek zijn bereid, niet zijnde
geneesmiddelen voor onderzoek, slechts ter hand worden gesteld Indien zij

Pagina 1 san 4



voldoen aan de voorschriften van de Europese Farmacopee of, bij ontstentenis Datumdaarvan, aan een in een lidstaat officieel in gebruik zijnde farmacopee, dan wel, 20 septrnber 2018
bij ontstentenls daarvan, aan een in de Verenigde Staten of Japan officieel in

kenmerkgebruik zijnde farmacapee. Voor de samenstelling worden deugdelijke 88200148)
bestanddelen gebruikt. Z818-2175822/

Constateringen

De inspectie heeft tijdens het inspectiebezoek monsters van de werkzame stof
genomen voor analytische testen. De werkzame stof is afkomstig van
grondstoffenproducent (oftewel grondstoffenfabrikant) Panjin I-lengchanglong in
China. De werkzame stof van de producent wordt besteld door leverancier Euro
Chemicals (oftewel groothandel van de werkzame stof), Euro-Chemicals laat de
werkzame stof ompakken bij Pharma Essentials Production 3.V. en analyseren bij
Quercus Labo in Belgie.
In totaal zijn door de inspectie vier monsters genomen van CDCA batch 170801,
een monster en contramonster uit pot 9 en uit pot 12. Deze monsters zijn door
het Rijksinstituut voor Volksgezondh&d en Milieu (RIVM) geanalyseerd met
gebruikmaking van de Europese Farmacopee (Ph. Eur.).

De Ph.Eur. is samengesteld uit monografieën, dit zijn overzichten van testen en
vaak ook gerelateerde eisen waarmee de kwaliteit van een product of grondstof
getoetst ken worden. Er zijn verschillende soorten monografieën: algemene
monografieën, zoals over vaccins, voorts monografleën over toedieningsvormen,
bijvoorbeeld tabletten, en monografieën inzake met name genoemde substanties
van chemische, dierlijke of plantaardige herkomst.

Alle geneesmiddelen moeten voldoen aan de eisen die in de Ph.Eur. zijn gesteld,
niet alleen industrieel bereide geneesmiddelen die zijn toegelaten tot de markt,
maar eveneens geneesmiddelen die worden bereid in (ziekenhuis-)apotheken. De
algemene monografieën en hoofdstukken van de Ph. Eur. zijn ook van belang voor
geneesmiddelen die zich nog in het stadium van proefneming bevinden.

Farmacopeevoorschriften zijn de grondslag voor het bereiken en behouden van de
kwaliteit van geneesmiddelen die in omloop zijn in Nederland.

Uit de analyse van het RIVM is gebleken dat:

1. De onderzochte monsters CDCA (pot 9 en 12 van batch 170801) niet
voldoen aan de eisen van de vigerende Ph.Eur. monografle 01/2017:1189.
Er zijn meerdere onbekende onzuiverheden aangetroffen boven de
gestelde limiet van 0.25%.

2. De grondstof CDCA dient te voldoen aan de eisen van de vigerende
Ph.Eur. monografie voor CDCA 01/2017:1189 en de vigerende monograrie
01/2018: 2034 ‘Substances for pharmaceutical use’. Labo Quercus
hanteert voor de substantie CDCA de specificaties volgens de vigerende
Ph.Eur. monografie 01/2017:1189. Er ontbreken echter specificaties voor
de elementaire onzuiverheden, de residuele oplosmiddelen en de
microbiologische kwaliteit volgens de algemene Ph.Eur. monografie
01/2018:2034 ‘Substances for pharmaceutical use’,
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3. De impact en het risico van het ontbreken van de onder punt 2 vermelde Datum
parameters kan alleen beoordeeld worden aan de hand van detail 20 ptemter 201.8
gegevens van de synthese route van deze CDCA substantie. Omdat die

Kenmerk
gegevens voor deze specifieke substantie niet bekend zijn kan hierover 082001487
geen uitspraak gedaan worden, 2018-2175822/

Om een inschatting te maken van het risico van de verontreiniging heeft de
inspectie op 16 juli 2018 het RJVM aanvullend gevraagd een schatting van het
gehalte van de onbekende onzuiverheden te doen.

Uit de analyse van het RIVM is gebleken dat:

4. De onderzochte contramonsters CDCA (order A142002 (pot 12) en
A142004 (pot 9) van batch 170801) voldoen niet aan de eisen van de
vigerende Ph.Eur. monografie 01/2017:1189. Er zijn meerdere onbekende
onzuiverheden aangetroffen boven de gestelde limiet van 0.25%. Het
gehalte van de onbekende onzuiverheden ligt tussen de 0.27% 0.75°k
en tussen de l%_2%.

Ik coristateer dat de geneesmiddelen, de CDCA-capsules, niet zijnde
geneesmiddelen voor onderzoek, die in de ziekenhuisapotheek van het AMC zijn
bereid, niet voldoen aan de voorschriften van de Europese Farmacepee en dat
voor de samenstelling van de CDCA-capsules geen deugdelijke bestanddelen zijn
gebruikt door het AMC, nu er meerdere onbekende onzuiverheden boven de
gestelde limiet in de Europese Farmacopee zijn aangetroffen.

Van het bezoek op 12 juni 2018 Is een rapport opgesteld, het ‘Rapport van het
inspectiebezoek aan ziekenhuisapotheek van het Academisch Medisch Centrum op
12 juni 2018 te Amsterdam’. Dit rapport is voor (correctie van) feitelijke
onjuistheden voorgelegd aan het AMC,

Door mij en mijn collega-inspecteur is een overzicht ingezien van alle bereidingen
sinds de eerste uitgifte van het geneesmiddel op 27 april 2018. Het overzicht geeft
inzage voor welke patiënt is bereid, de datum van de bereiding en welke sterkte
bereid is. In april en mei 2018 zijn circa 7 en 25 bereidingen respectievelijk
geweest. Verder is door mij en mijn collega-inspecteur vastgesteld dat de
ziekenhuisapotheek het geneesmiddel ter hand stelt (het geneesmiddel
etiketteert, verzendklaar maakt nadat de bereiding door een apotheker is
vrijgegeven en het geneesmiddel verzendt via een bezorgdienst naar een door de
patiënt opgegeven adres dan wel aan de balie van de ziekenhuisapotheek wordt
opgehaald).

Ik constateer dat de geneesmiddelen, de CDCA-capsu les, niet zijnde
geneesmiddelen voor onderzoek, die in de ziekenhulsapotheek van het AMC zijn
bereid, ter hand zijn gesteld terwijl zij niet voldoen aan de voorschriften van de
Europese Farmacopee en dat voor de samenstelling van de CDCA-capsules geen
deugdelijke bestanddelen zijn gebruikt door het AMC.

Waarschuwing

Voor de overtreding van de hierboven beschreven verbodsnorm geef ik u hierbij in
overeenstemming met de Beleidsregels een waarschuwing. Met deze
waarschuwing stel ik u in de gelegenheid om aan de wettelijke eisen te voldoen.
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DatumBij constatering door de inspectie van een herhaalde overtreding van de 20 septemtr 2018
bovengenoemde verbodsnorm zal door de minister van Volksgezondheid, Welzijn

Kenmerken Sport, bij gelijkblijvende omstandigheden, een bestuurlijke boete worden 882001487
opgelegd. 201.82175822f

Voor meer informatie over de bestuurlijke boete en in het bijzonder over de
Beleidsregels bestuurlijke boete met betrekking tot specifieke wetgeving, verwijs
ik u naar: httns:/fwww.igi.nl/onderwerpen/maatregelen/bestulJrlijk-boete

Hoogachtend,

Coördinerend/Specialistisch inspecteur
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Datum 20 september 2018
Betreft waarschuwing overtreding artikel 84, eerste lid

Geneesmiddel enwet

Geachte

Daartoe aangewezen ambtenaren van de Inspectie Gezondheid en Jeugd zien toe
op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg.
Bij de uitvoering van deze toezlchtstaak heb Ik, samen met

en ((coördinerend)
senior-Inspecteurs), op 12juni 2018 een aangekondigd bezoek gebracht aan de
ziekenhulsapotheek van het Academisch Medisch Centrum (hierna: AMC) te
Melbergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam. Aanleiding voor het bezoek was een verzoek
tot handhavend optreden (1T20t1893) vanwege - onder meer — het maken van
reclame door het AMC voor het door de ziekenhuisapotheek bereide
ongeregistreerde geneesmiddel Chenodeoxycholic acid (CDCA) capsules.

BIJ deze inspectie Is geconstateerd dat er een overtreding is begaan die op grond
van artikel 101 van de Geneesmiddelenwet (hierna: Gnw) en de BeleidsregeIs
Bestuurlijke Boete Minister VWS 2017 (hierna: de Beleidsregels) beboetbaar is,
Het betreft een overtreding van het gestelde In artikel 84, eerste lid Gnw.

Wegens deze overtreding kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(Minister van VWS) op grond van artikel 101 Gnw een bestuurlijke boete
opleggen. In de bijlage Gerieesmiddelenwet Is bij de Beleidsregels bij artikel 84,
eerste lid Gnw aangegeven dat direct beboeten het uitgangspunt voor deze
overtreding is. In dit geval kies ik er voor om een schriftelijke waarschuwing op te
leggen aan het AMC,

Feiten en omstandigheden van de overtreding

Wette!ijk kader

In artikel 84, eerste lid van de Gnw is bepaald dat reclame verboden Is met
betrekking tot een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend.

Onderzoek

Op 8juni 2018 inspecteerde ik de website www.amcnl, waarbij Ik op de pagina
‘Nieuws en verhalen’ onder de kop ‘Actueel’ een bericht zag met de titel “AMC
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maakt medicijn voo,-zeklzame stofwisseJingszîekte en datum S apnl 2018. Het
ging om een middel1 bedoeld voor de behandeling van de ziekte CTXI oftewel 20 sei- 2018
cerebrotendineuze xanthomatose.

kime,k
2018-

De registrant van een websîte is de persoon of organisatie op wiens naam de 2175530/B820007831
domeinnaam van de website geregistreerd staat. Via

zag ik als
registrant van de website www.amc.nl: Academisch Medisch Centrum,
Meibergdreef 9, 1105 P2 Amsterdam Zuidoost, Netherlands.

Ik sprak, met collega-inspecteur met medewerkers van het
AMC over de publieke berichtgeving van het door het AMC berelde geneesmiddel
COCA. Samengevat vernam ik het volgende: het AMC werd half maart 2018
benaderd door twee journalisten dîe informatie wilden over maglstrale bereiding
door het AMC en dat werd toen afgehouden. Op 30 maart 2018 werd het AMC
benaderd door journalisten van het dagblad NRC en van de NOS, dat zij een
nleuwsbenclit wilde maken over de magistrale bereiding van een geneesmiddel
door het AMC in het kader van het bredere thema dure geneesmiddelen’. Het
AMC besloot medewerking te vedenen door de apotheker en de behandelend arts
van het AMC te laten interviewen over deze magistrale bereiding van COCA bij de
zeldzame stofwlsselingsziekte CTX. Het Hoofd afdeling interne en externe
communicatie heeft bij zowel NRC als NOS om uitstel van publicatie van artikelen
dan wel berichten gevraagd, zodat vooraf aan de publicatie de patiënten met CTX
telefonisch door hun behandelend artsen werden geïnformeerd. Het AMC wilde
daarmee voorkomen dat patiënten met CrX uit de krant zouden lezen dat het AMC
het geneesmiddel COCA zelf gaat bereiden. Er was al onrust bij de patiënten
ontstaan, omdat de zorgverzekeraars eerder hadden aangekondigd om per 1 april
2018 het product CDCA van Leadiant niet langer meer te vergoeden omdat het
duur was.
De internist Informeerde telefonisch de patiënten van het AMC en de artsen van
andere ziekenhuizen die patiënten met CT) behandelen, dle op hun beurt hun
eigen patiënten inlichtten. In totaal betrof dit 50-60 patiënten. Op de dag van
publicatie door NRC en het NOS journaal (5 april 2018), plaatste het ÂMC het
bericht AMC maakt medicijn voor zeldzame stofwisselingszlekte” op haar eigen
website. Andere journalisten met vragen, stuurde men dit bericht toe of men
verwees hen naar hun website www.amc.nl.
Het Hoofd afdeling interne en externe communicatie verklaarde dat het AMC het
bericht heeft geschreven en dat daar geen andere partijen bij betrokken waren.

Op 26juni 2018 stuurde ik AMC (ter attentie van de Raad van Bestuur) een brief
waarin Ik aangaf dat Ik een beboetbare gedraging had geconstateerd (een
overtreding van artikel 84, eerste lid Gnw) dle kon leiden tot het opleggen van een
bestuurlijke boete. Daarbij vroeg Ik het Hoofd afdeling Interne en externe
communicatie om schriftelijk of mondeling een verklaring te geven, waarbij Ik
tevens mededeelde dat antwoorden niet verplicht was. Op 9juli 2018 stuurde het
hoofd een schriftelijke reactie, waarin hij onder meer het volgende verklaarde:

“<..> Op het moment van publicatie van het bericht op de webslte van het AMC
waren alle behandelaren van de CIX patiënten op de hoogte van het feit dat het
AMC het middel magistraat ging bereiden. Behandelaren hadden zelf hun patiënten
Ingelicht. Daar viel dus niets meer te beïnvloeden op het moment van publicatie.
Hierbij speelt tevens het gegeven van proportionaliteit. Op het moment van
publicatie van het bericht op de AMC-webslte had een groot deel van de landelijke

Pagina 2 van 4



media aangegeven (zeer) veel interesse te hebben in deze ontwikkeling met
betrekking tot de mnagistrale bereiding van COCA. Dit betrof onder meer de NOS 20 eepternber 2010
(radio en NOS-journaal), NRC, FD, Parool, NTvG. Voorafgaande aan de publicatie

Kenmerkop de AMC website hadden NOS en NRC hun berichtgeving al publiek gemaakt. 2010-
Kort daarop volgden al de andere landelijke dagbladen en een aantal 217S630)2OO0?B3,

radioprogramma s. Het is met enige redelijkheid niet te stellen dat dit landelijke
publicitaire geweld rond de magistrale bereiding van COCA, het AMC-be richt ook
maar enig extra gewicht in de schaal zou hebben gelegd,

.,.> Wij betogen d,t het kennelijke doel van onze publiciteit was om ons, als
publieke instelling, formeel te verantwoorden hij het publiek voor dit uitzonderlijke
Initiatief. Daarnaast voelden wij de verantwoordelijkheid om patiënten en hun
behandelend artsen formeel te informeren over de daadwerkelijke uitvoering van
de magistrale bereiding, die op zichzelf reeds bij hen bekend was.

Het feit dat het AMC geen enkel financieel dan wel commercieel belang heeft bij
het geven van toegang aan patiënten tot het voor hun noodzakelijke
geneesmiddel, lijkt ons daarnaast een val/de argument om aan te nemen dat het
doel van het AMC niet lag in het bevorderen van voorschrijvlng, ter hand stellen of
gebruik.

‘t...> Wij zijn dan ook van mening dat het AMC geen reclame heeft gemaakt voor
het door het AMC bereide angeregistreerde geneesmiddel met de werkzame stof
chenodeoxycholzuur en daarmee artikel 84 eerste lid van de Geneesmiddelen wet
niet heeft overtreden.”

Constateringen

Ik constateer dat In het nieuwsbeticht “AMC maakt medicijn voor zeldzame
stofwlsselingsziekte” op de website lovende en aanprijzende
bewoordingen worden gebruikt (zie onderstreping hieronder), Het door het AMC
bereide product wordt omschreven als “vergelijkbaar” met het geregistreerde
product, dat het “veilig en goed” is1 gemaakt wordt tegen “kostprijs” en dat dit
geneesmiddel “wel vergoed” wordt door zorgverzekeringen. Daarnaast zijn de
omschrijvingen voor het geregistreerde geneesmiddel CDCA van de firma Leadiant
negatief gekleurd: het product is in prijs vervijft’oudigd/heeft een hoge prijs,
wordt niet meer vergoed en Is doardoor onbereikbaar voor de patiënt (zie
Qpdrbroknpn.iestre,ping hieronder):

‘ArdC maakt medicijn voor zeldzame stofwisselingsziekte”

fJ504-2018
Het AMC gaat zelf een medicijn bereiden voor patiënten met een 2&dzame
erfelijke chronische sta fwtsselingsziekte. Hiermee willen het Af4C en
andere initiatiefnemers de zorg voor deze groep oatiënten blifven

Vanaf .1 april wordt bgjce4 recent in de EU geregistreerde
middel, geleverd door fabrikant Leadiant,
Het door het AMC-bereide vergelijkbare middel wordt wel vergoed.

Tot voor kort ontvingen de patiënten het midde’ dat onder de naam COCA
op de markt is, via de apotheek voor ongeveer 30 tot 40 duizend euro per
jaar. Dit werd uit coulance vergoed. Onlangs heeft het bedrijf het middel
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COCA als weesgeneesrniddei (een medicijn voor een ziekte met heel
weinig patiënten) geregistreerd 20 september 2018

Kenmes
Daarna hebben cle zorgverzekeraars besloten dat de coulance regeling
wordt gestopt. De patiënten kregen het middel nog een tijdje vergoeo, 217563a/0820007m

in aMachting van eenoplouinci. Die is er nu met
het door het A!4C ber&de vemeliikbere middel, dat oatiënten vanaf nu MI
cle apotheek kunnen bestellen. Het AMC maakt het middel teoen kostoriis
voor elke patiënt apart.

Deze werkwijze heet magistrale bereiding van geneesmiddelen, het
bereiden van geneesmlddeien in de apotheek voor eigen patiënten, dus
niet het verstrekken van vooiverpakte medicijnen gemaakt door de
fabrikant. Het AÎ4C maakt wel vaker magistraat geneesmiddelen,
uniek Is dat een maatschaoneliik en economisch verantwoord alternatief
wordt oeboden voor een geregistreerd geneesmiddel dat bijvoorbeeld LIQQJ’

<...> Magistrale
bereiding is toegestaan op gmnd van de GeneesmiddelenweL Op het
bewuste middel berust geen patent, Iedere apotheek mag het magistraat
maken.

Als de patiënten het medicijn niet krijgen dan kan dat leiden tot ernstig
klachten. <...> Het staat iedere oatiënt In Nederland vrij het middel bil de
aootheek van het AMC te bestellen.

Het AMC heeft alle maatregelen genomen om er zeker van te zijn dat het
middel veilin en noed is. <...>

Waarschuwing

Voor de overtreding van de hierboven beschreven verbodsnorm geef Ik u hierbij
een waarschuwing.

Ik geef u (uiterlijk) 7 dagen na dagtekening van deze brief de gelegenheid om de
overtreding te beëindigen door het wijzigen van de tekst van de website. Na
afloop van deze termijn zal de Minister van VWS bij herhaalde constatering van de
overtreding door de inspectie het ziekenhuis een bestuurlijke boete opleggen.

Voor meer Informatie over de bestuurlijke boete en In het bijzonder over de
Beleidsregeis bestuurlijke boete met betrekking tot specifieke wetgeving, verwijs
ik u naar: https //wwwici 1 riIfonderwerpn/maatrenelen/bestuurliike-bpet

Hoogachtend.

Senior inspeoteur Gezondheid5zorg en Jeugd
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