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Geachte

In uw brief van 14 september 2018 heeft ii met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om Informatie over het
optreden van de Inspectie Gezondheidszorg en 3eugd (hierna: de inspectie) in
verband met het handhavingsverzoek van Leadiant.

U verzoekt om openbaarmaking van het aan de inspectie gerichte
handhavingsverzoek van Leadiant over de bereiding van het geneesmiddel COCA
door de ziekenhuisapotheek van het Amsterdam UMC en om alle hiermee verband
houdende documenten.

Op 28 september 2018 heeft een medewerker van mijn ministerie telefonisch
contact met u opgenomen en aangegeven dat het onderzoek van de inspectie
naar aanleiding van het handhavingsverzoek nog niet Is afgerond en dat er
gedurende het onderzoek geen documenten openbaar worden gemaakt. U heeft er
daarom mee Ingestemd om de behandeling van uw Wob-verzoek aan te houden
tot het moment dat het lnspectieonderzoek is afgerond.
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Uw brief
14 september 2019

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retowdres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Op 28 maart 2019 heeft u aangegeven akkoord te zijn met een verlenging van de
beslistermijn tot 1 mei 2019.

Besluit
Ik besluit de door ii gevraagde Informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht
mijn besluit hieronder toe.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze
documenten zijn opgenomen in een inventarl5lijst, zie hiertoe bijlage B.

Diverse documenten zijn al openbaar. Voor de vindplaats daarvan verwijs Ik naar
bijlage B.

Derdebelanghebbenden
Bij de openbaarmaking van diverse documenten Spelen belangen van derden een
rol. Deze derdebelanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven
over de openbaarmaking hiervan.

Een aantal derdebeianghebbenden stemt niet in met openbaarmaking. ZIJ voeren
— kort samengevat — het volgende aan. In de documenten staan vertrouwelijke
bedrijfs- en fabricagegegevens en andere informatie waarvoor geldt dat bij
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openbaarmaking ervan de belanghebbenden onevenredig worden benadeeld. Directie Wetevlng enDaarnaast staan In de documenten persoonsgegevens en andere identificerende Juridische Zakengegevens. Openbaarmaking ervan dient achterwege te blijven omdat het belang
van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de Olmer
persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. De zienswijze van de belanghebbenden 1532S0619oao1-wizheb Ik in mijn belangenafweging meegenomen. Ik volg de derdebelanghebbenden
gedeeltelijk. Per welgeringsgrond licht Ik dit hieronder nader toe.

Een derde belanghebbende beroept zich niet op een weigeringsgrond in de Wob,maar op artikel 47 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en
artikel 6 in samenhang gelezen met artikel 13 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De
derde belanghebbende doet dit In verband met het bewaren van haar
procespositle en processuele rechten en vraagt In dit verband het gehele Wob
verzoek af te wijzen. Ik volg deze zienswijze van de derde belanghebbende niet.
Niet valt In te zien hoe openbaarmaking van de gevraagde informatie kan leidentot aantasting van de procespositie en processueie rechten van de derde
belanghebbende. Het ken in dit geval dan ook geen belemmering vormen voor
openbaarmaking.

Informatie buiten reikwijdte verzoek
Drie derdebelanghebbenden hebben In hun zienswljzen aangevoerd dat zij vrezen
voor bedreigingen wanneer hun naam en bedrljfsgegevens openbaar worden
gemaakt. Op 22 februari 2019 heeft u ermee Ingestemd om dergelijke informatie
buiten de reikwijdte van het verzoek te laten. Ik heb deze Informatie onleesbaar
gemaakt met daarbij de vermelding ‘bulten reikwijdte verzoekt.

In documenten 93 en 95 is eveneens bepaalde Informatie onleesbaar gemaakt
met daarbij de vermelding ‘buiten reikwijdte verzoek’. Dit betreft Informatie dieniet ziet op het onderwerp van uw Wob-verzoek en heb ik derhalve onleesbaar
gemaakt.

Wettelijk kader
Uw verzoek om informatie Is beoordeeld op grond van de Wob. Voor de relevante
bepalingen verwijs Ik u naar bijlage A.

Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en
democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger In gelijke mate toe. Er
wordt niet gekeken naar het specifieke belang van de verzoeker.

Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen.
In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de
artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven wanneer informatie niet
openbaar wordt gemaakt.

Motivering
Bedrijfs- en fabricagegegevens (artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob)
Openbaarmaking van Informatie blijft achterwege indien het bedrljfs- en
fabricagegegevens betreft die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
Onder bedrijfs- en fabricagegegevens worden verstaan: al die gegevens waaruit
wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid over de technische of financiële
bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of de kring van
afnemers of leveranciers.

In diverse documenten staan dergelijke bedrijft- of fabricagegegevens. Het betreft
onder andere Informatie over leveranciers van grondstoffen, afnemers en prijzen
van andere geneesmiddelen en een Inschatting van een fabrikant aan welke Pegina 2 ven 8



regulatoire eisen zijn product dient te voldoen. Deze informatie is aan mij Directie Wetgeving envertrouwelijk overhandigd in het kader van het door Leadiant ingediende Juridische Zaken
handhavirigsverzoek en In het kader van de toezichthoudende activiteiten van deinspectie. Uit deze Informatie kan worden afgeleid wie tot de kring van afnemers

075van de derdebelanghebberiden behoren en ook wie hun leveranciers zijn. 153Openbaarmaking ervan kan concurrenten van deze partijen onevenredig
bevoordelen en betrokkenen onevenredig benadelen. Ik maak deze informatie dusniet openbaar. Waar van toepassing heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt
onder vermelding van 1O.1.c.

Document 47 betreft een door een grondstoffenleverancier opgesteld intern
document waarin zij de grondstofferimarkt analyseert. Deze analyse bevat
concurrentiegevoelige informatie en maak ik in het geheel niet openbaar op grondvan voornoemd artikel. Dit document maak Ik tevens niet openbaar op grond vanartlkei 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Ik volg hiermee de
zienswijze van een van de derdebelanghebbender,.

Een andere derdebelanghebbende heeft aangevoerd dat de documenten met
nummers 21, 23, 24 en 29 alleen te raadplegen zijn in een beveiligde omgeving
voor leden die over een lnlogcode beschikken. In deze documenten zouden
vertrouwelijke bed rijfs- en fabricagegegevens staan, waardoor openbaarmaking
achterwege moet blijven. Ik volg de derdebelanghebbende in deze zienswijze niet.
Niet valt in te zien op welke wijze uit deze documenten wetenswaardigheden
kunnen worden afgeleid over de technische of financiële bedrijfsvoering, het
productieproces, de afzet van producten of de kring van afnemers of leveranciers.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e,van de Wob)
In diverse documenten staan Identifîcerende persoonsgegevens. Dit betreft onder
meer namen, handtekeningen, contactgegeveris en briefkenmerken met initialen.Ik weeg het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer zwaarder
dan het belang van openbaarmaking. Deze informatie maak ik dus niet openbaar.
Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt onder
vermelding van 10.2.e. Ik volg hiermee de zienswijze van de
derdebeianghebbenden.

Voor zover het persoonsgegevens van ambtenaren betreft is hierbij het volgende
van belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het
betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaarmaken daarvan verzetten. Daarbij Is van belang dathet hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in
de zin van de Wob. Namen van medewerkers dle wel vanwege hun functie In de
openbaarheid treden maak ik wel openbaar.

Het belang van geadresseerde om als eerste kennis te kunnen nemen van de
informatie (artikel 10, tweede lid, onder f, van de Wob)
Een derdebelanghebbende voert aan dat zij in het kader van een lopende
procedure er belang bij heeft om als eerste kennis te nemen van bepaalde
documenten en dat openbaarmaking om die reden achterwege dient te blijven.
De documenten waar de derdebelanghebbende op doelt zijn echter niet aan haar
geadresseerd, zodat openbaarmaking van deze Informatie niet op grond van
artikel 10, tweede lid, onder f, van de Wob kan worden geweIgerd.
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Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede Ofrectie Wetgeving enlid, onder g, van de Wol,) Juridische ZakenOpenbaarmaking van Informatie blijft achterwege voor zover het belang daarvanniet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling eQQ75
of benadeling van belanghebbenden bij die informatie.

i532o6-19o81-WJZ

Bij diverse documenten is informatie aangetroffen die ziet op gegevens over
leveranciers en de kring van afnemers van belanghebbenden. Openbaarmaking
van deze Informatie benadeelt het bedrijf onevenredig omdat het
concurrentiegevoelige Informatie betreft. Concurrenten, leveranciers of afnemers
worden door de openbaarmaking onevenredig bevoordeeld. Bedrijven moetenerop kunnen vertrouwen dat bedrijfsvertrouwelijke of anderszins
concurrentiegevoelige Informatie vertrouwelijk blijft. Het belang bij het voorkomenvan onevenredig nadeel of voordeel weeg ik hier zwaarder dan het algemene
belang van openbaarmaking. Ik maak deze informatie dus niet openbaar. Waar
van toepassing heb ik deze Informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van:1O.2.g.

Persoonlijke beleidsopvattlngen In een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste
lid, van de Wob)
Persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die zijn opgesteld ten behoeve vanIntern beraad maak ik niet openbaar. Dergelijke documenten zijn onder andere:
nota’s van ambtenaren, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerieen tussen ministeries onderling, concepten van stukken, agenda’s, notulen,
samenvattingen en conclusies van interne besprekingen. Onder persoonlijke
beleidsopvat:tingen worden verstaan: meningen, opinies, commentaren,
voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.

Onder de documenten bevinden zich e-malls en nota’s waarin ambtenaren hun
mening geven over de vraag of al dan niet sprake is van een overtreding en overde wijze waarop de inspectie naar aanleiding van het handhavingsverzoek te werk
moet gaan. Ik heb deze persoonlijke beleidsopvattingen onleesbaar gemaakt
onder vermelding van: 11.1.

Een ongehinderde bijdrage van ambtenaren dle bij het intern beraad zijn
betrokken bij cie beleidsvorming en -voorbereiding moet gewaarborgd zijn. Zij
moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen
communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het
bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.

Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te
geven over persoonlijke beleldsopvattingen in het belang van een goede en
democratische bestuursvoering. Dit belang is echter niet aanwezig, gelet op deaard en de inhoud van de informatie. Daarbij acht Ik het niet in het belang van
een goede en democratische bestuursvoering als standpunten van ambtenaren
zelfstandig worden betrokken In de publieke discussie. Ik zie dan ook geen
aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob Informatie teverstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen.
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Wijze van openbaarmaking
De derdebelanghebbenden krijgen twee weken de tijd om een bezwaarschrift in te
dienen en de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als de
derden dit niet doen, worden de documenten u na afloop van deze termijn
toegestuurd. Als de derden wel bezwaar maken en verzoeken om een voorlopige
voorziening, wordt deze procedure afgewacht.

Plaatsing op internet
De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een ieder
kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens
de plv.cfetpi-Generaal,

mr. G..A. van Cr(alkamp

Directie Wet9evin en
Juridische Zaken

Ons kenmerk
2Ü18O52/2O8O7S
153250e-190801-w)Z
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Bezwaar
Het Indienen van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op.
Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
http:ffwww.rljksoverheid.nh/ministerles/vws/bezwaarschrlfteri-vws. Daar wordt uitgelegd
wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit en misschien bezwaar wilt maken.
Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten.
Wilt u bezwaar maken, 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 behandeld worden.
Het bezwaarschrift e-mallt u naar: WiZ.bezwaarenberoep@mlnvws.ni, bij voorkeur met een
ingescande handtekening.

Indien u 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 (dit vindt u in de rechterkantiijn)
• 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.

Indien u het bezwaarschrift per e-mail Indlent zonder ondertekening, bestaat de
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd
bent tot het Indienen van het bezwaar.

Informatie voor het treffen van een voorlopige voorziening (vovo)
Conform het bepaalde in artikel 6, vijfde lid, van de Wob, worden de belanghebbenden in de
gelegenheid gesteld om binnen twee weken na dagtekening van deze beschikking, aan te
geven of men bedenkingen heeft tegen openbaarmaking van de door u gevraagde
informatie. Dit kan door het Indienen van een bezwaarschrift bij het ministerie van VWS en
door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, dit
besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken na dagtekenlng van dit
besluit een bezwaarschrift Is Ingediend en een voorlopige voorzIening is aangevraagd, wordt
de uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke
openbaarmaking wordt overgegaan.

DIreCtIe Wetgeving en
Juridische Zaken

Ons kenmerk
2018.092/2018.075
1532508-1908O1-W
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Bijlage A

Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor

zover dit:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrljfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld In de artikelen 9, 10 en 87 van de

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van Informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale

organisaties;
b. de economIsche of financIële belangen van de Staat, de andere

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoeide
bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen

nemen van de informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, Is niet van toepassing voor zover de
betrokken persoon heeft Ingestemd met openbaarmaking.

Directie Wetgeving en
3uridisChe Zaken

Ons kenmerk
2018. 00 2/2 0 18.0 75
1532506-19080 1-WJZ

Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:
1. In geval van een verzoek om Informatie uit documenten, opgesteld ten

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

2. Over persoonlIjke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot
personen herleldbare vorm. Indien degene dle deze opvattingen heeft geuit of
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft Ingestemd, kan de Informatie In tot
personen herleidbare vorm worden verstrekt.

3. Met betrekking tot advIezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge
nomen persoonlijke beleidsopvattlngen plaatsvinden, indien het voornemen
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is
gemaakt.

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het
belang van openbaarmaking. Informatie over persooniijke beleidsopvattingen
kan worden verstrekt In niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid,
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
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Bijlage B Inventarislijst Wob-verzoek 2018.092

Nummer - datum - omschrijving Openbaarmaking Weigeringsgrond Opmerkingen
en

0.1 180404 mailwisseling IGJ inzake magistrale bereiding CDCA Deels openbaar 10.2e, 11.1

0.2 180404 notitie inzake magistrale bereiding Deels openbaar 10.2e, 11.1

0.3 180409 reactie IGJ op mail AMC Deels openbaar 10.2.e Deels dubbel met doc. 0.1

1.0 18050701 Leadiant lGi Begeleidende brief ontvangst handhavingsverzoek Deels openbaar 10.2.e

2.0 180507 Handhavingsverzoek Deels openbaar 10.2.e

3.0 180507 Inhoudsopgave bijlagen handhavingsverzoek Openbaar

4.0 180507 Bijlage 1. SmPC CDCA Leadiant Al openbaar https://www.ema.europa.eu/docu
ments/product
information/chenodeoxycholic
acid-leadiant-epar-product

. information_nl.pdf

5.0 180507 Bijlage 2 EPAR Al openbaar https://www.ema.europa.eu/docu
ments/assessment
report/chenodeoxychol ic-acid -

sigma-tau-epar-public
assessment-report_en. pdl’

6.0 180507 Bijlage 3 overzicht regulatoire eisen Deels openbaar 10.1.c, 10.2.g

7.0 180507 06 Bijlage 4 Deels openbaar 10.2.e

8.0 180507 07 Bijlage 5 Deels openbaar 10,2.e

9.0 180507 08 Bijlage 6 Deels openbaar 10.2.e

10.0 180507 09 Bijlage 7 NOS Al openbaar https://nos.nl/artikel/2225894-
amc-zet-farmaceut-buitenspel
met-eigen-medicijn. html

11.0 180507 010 Bijlage 8. NRC 5 apr 2018 - AMC omzeilt dure pil farmaceut Al openbaar https://www.nrc.nl/nieuws/2018/
04/05/amc-omzeilt-dure-pil-van-
farm aceut-a 1598274

12.0 180507 011 Bijlage 9. NRC 5 apr 2018 Al openbaar https://www.nrc.nl/nieuws/2018/
04/05/het-ziekenhuis-durft-nu-de-
strijd-aan-met-de-farmaceut
a1598270



13.0 180507 012 Bijlage 10. Academisch Medisch Centrum - AMC maakt ...ijn voor Al openbaar Website AMC

zeldzame stofwisselingsziekte

14.0 180507 013 Bijlage 11. AMC gaat medicijn voor CTX bereiden - Al openbaar https://www.stofwisselingszlekten

stofwisseli ngsziekten .nl/amc-gaat-mediciin-ctx
bereiden!

15.0 180507 014 Bijlage 12 NPO Radiol Al openbaar https/Jwww.nporadio1.nl/nos-
met-het-oog-op
morgen/onderwerpen/450923-
amc-maakt-duur-medicijn
oewoon-zelf

16.0 180507 015 Bijlage 13 persbericht BNR Al openbaar https://www.bnr.nl/nieuws/gezon
dheid/10342241/amc-maakt-zelf-
medicijn-om-patienten-te-kunnen
blijven-behandelen

17.0 180507 016 Bijlage 14. Het Financieele Dagblad.180413 Al openbaar https://fd.nl,’morgen/1249320!pe
perduur-medicijn-maak-het-zelf
dat-scheelt

18.0 180507 017 Bijlage 15 Argos/NPO radio 1 Al openbaar https:!!www.nporadiol.nl/argos!o
nderwerpen/451034-doorbraak-in
de-strijd-tegen-hoge-kosten-
medicijnen

19.0 180507 018 Bijlage 16 NOS journaal 5 april 2018 Al openbaar https://nos.nl/uitzendingf3z365-
nos-journaal. html

20.0 180507 019 Bijlage 17 rapport IGJ 3 februari 2017 Al openbaar https://www.toezichtdocumenten.
igj.nh/document.aspx?doc=AMC+
Amsterdam+februari+2017&docid
= 12659

21.0 180507 020 Bijlage 18 Uittreksel register KNMP Chenodeoxycholzuur Openbaar

22.0 180507 Bijlage 19 verklaring medewerker bereidingsapotheek Deels openbaar 10.2e, 10.2.g

23.0 180507 021 Bijlage 20.1 Leveranciersbeoordeling via kennisbank KNMP. Openbaar

24.0 180507 022 Bijlage 20.2 www.knmp.nL.producten_diensten-lna_beoordeling Openbaar

leveranc

25.0 180507 023 Bijlage 21.1 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - Euro- Al openbaar https://www.toezichtdocumenten.

Chemicals BV Denekamp februari 2017 igj.nl/document.aspx?doc=Euro
Chemicals+BV+Denekamp+febru
ari+2017&docid=11889

26.0 180507 024 Bijlage 21.2 Euro-Chemicals BV Denekamp februari 2017 (5) Al openbaar https:!!www.toezichtdocumenten.
igj.nl/document.aspx7doc=Euro-
Chemicals+BV+Denekamp+febru
ari+2017&docid 11889

27.0 180507 025 Bijlage 22. Academisch Medisch Centrum - Prof. dr. C.E.M. Hollak Al openbaar https:!/www.amc.nl/web/research
75!person-1/prof.-dr.-c.e.m.-
hollak.htm

28.0 180507 026 Bijlage 23. Richtlijn Bereiden -2 (3) Al openbaar https://www.knmp.nl/patientenzo
rg/geneesmiddelen/apotheekberei
dingen/knmp-richtlijn-bereiden

29.0 180507 027 Bijlage 24. Juli KNMP - LNA mededeling - Organisatie Openbaar

Apotheekbereiding (juli 2017)

30.0 180507 028 Bijlage 25. Z1-Beoordeling-aanvraag-definitief-voor-KP-na-TO- Al openbaar https://nvza.nl/wp

IGZ-20170124-herziening-jan-2017 content/uploads/2017/04!Z1-
Beoordeling-aanvraag-definitief
voor-KP-na-TO-IGZ-20170124-
herzien i ng-jan-20 17. pdf



31.0 180507 029 Bijlage 26 Resolution CM/Res (2016)1 Al openbaar https://www.edqm.eu/sites/defaul
t/I9les/resolutioncm_res_2016_1

equirements_for_medicinal_produ
cts_prepared_in_pharmacies. pdf

32.0 180507 030 Bijlage 27. 2619E Openbaar

33.0 tJm 39 .0 180507 031 Bijlage 28 circulaire + 5 annexen Al openbaar https://www.igj.nljdocumenten/ci
rculairen/2016/08/22/circulaire-
handhavend-optreden-bij
colleglaal-doorleveren-van-eigen
bereid ingen-door-apothekers

40.0 180507 038 Bijlage 29. CDCA Ph.Eur monograph Openbaar

41.0 180514 IGJ Leadiant ontvangstbevestiging handhavingsverzoek onze Deels openbaar 10.2.e

referentie IT 2011893

42.0 180601 IGJ verslag initieel overleg 1 juni 2018 EB en jZ Deels openbaar 10.2.e

43.0 180604 ProMo gevraagd om naar reclamedeel te kijken Deels openbaar 10.2e, 11.1

44.0 180604 IGJ AMC Afspraakbevestigingsbrief inspectie 12 juni 2018 Deels openbaar 1O.2.e

45.0 180604 RIVM antwoord monstername tijdens inspectie 12 juni Deels openbaar 10.2.e

46.0 180606 Leadiant IGJ Begeleidende mail bij overzicht Euro-Chemicals Deels openbaar 10.2.e Inhoud deels gelijk aan doc. 1.0

47.0 180606 Bijlage 30.Overzicht Euro-Chemicals Nee 10.1.c, 10.2.g

48.0 180606 ontvangstbevestiging AMC aankondiging inspectie Nee Dubbel met doc. 50

49.0 180607 informeren MZS accounthouder AMC n.a.v. 1T2011893 Deels openbaar 10.2.e

50.0 180608 IGJ AMC aanschuiven inspecteurs reclametoezicht inspectie 12 juni Deels openbaar 10.2.e

51.0 180611 AMC IGJ voorstel agenda inspectiebezoek 12 juni 2018 Deels openbaar 10.2.e

52.0 180611 Interne mailwisseling IGJ Deels openbaar 10.2e, 11.1

53.0 180613 Interne mailwisseling IGJ Deels openbaar 10.2.e, 11.1

54.0 180614 IGJ RIVM Begeleidende mail bij Brief Onderzoeksopdracht met Deels openbaar 10.2.e

bij lagen

54.1 180614 V2006337 Brief Onderzoeksopdracht Deels openbaar 10.2e, 10.1.c



54.2 180614 IGi RIVM analyse cert 001 Deels openbaar 10.2e, 10.1.c

54.3 180614 IGJ RIVM analyse cert 002 Openbaar

54.4 180614 IGJ RIVM CHENODEO Niet openbaar 10.1.c, 10.2.g

55.0 180615 Interne mailwisseling IGJ Deels openbaar 10.2e, 11.1

56.0 180618 communicatie met advocaat Leadiant over afschrift Deels openbaar 10.2.e

handhavingsverzoek

57.0 180619 communicatie Leadiant over verzoek AMC voor afschrift Deels openbaar 10.2.e Deels dubbel met doc. 56

handhavingsverzoek

58.0 180619 IGJ overleg FB, JZ en ProMo over vervolg handhavingsverzoek Deels openbaar 10.2.e

59.0 180626 IGJ AMC Beg mail bij brief verklaring en concept gespreksverslag Deels openbaar 10.2.2

inspectiebezoek 180612

59.1 180626 IGJ AMC Brief AMC verklaring Deels openbaar 10.2.e

59.2 180626 IGJ AMC concept gespreksverslag reclame deel Deels openbaar 10.2.e Voor definitief gespreksverslag,
zie document 98.

59.3 180626 IGJ AMC format verklaring Nee Dubbel met doc. 67

60,0 180627 Leadiant IGJ beg mail bij nieuwe stukken Deels openbaar 10.2.e Deels dubbel met doc. 46

61.0 180627 Leadiant IGJ additionele informatie handhavingsverzoek CDCA Deels openbaar 10.2.e

61.1 180627 Bijlage 31.VaIs spel in de farmacie de pil is hetzelfde de prijs een Al openbaar https://www.volkskrant.nl/wetens

veelvoud De Volkskrant chap/vals-spel-In-de-farmacie-de
pil-is-hetzelfde-de-prijs-een
veelvoud»b7518d05/

61.2 180627 Bijlage 32- screenshots van tweets Al openbaar zie twitter.nl

61.3 180627 Bijlage 33 Jaardocument AMC 2017 (1) Al openbaar https://www.amc.nl/web/over-de
locatie
amc/organisatie/jaarverslagen.ht
m

61.4 180627 Bijlage 34 Horizonscan geneesmiddelen Al openbaar https://www.horizonscangeneesm
iddelen.nl/geneesmiddelen/cheno
deoxycholzuur-stofwisseling-en
endocrinologie
stofwisselingsziekten/versie2

61.5 180627 Bijlage 35 De bereidingsiobby in beeld Nederlands Tijdschrift voor Al openbaar https://www.ntvg.nl/artikelen/de

Geneeskunde bereidingslobby-beeld/volledig

62.0 180627 intern Beg mail RcT HHV AMC 1T2011893 Deels openbaar 10.2.e

62.1 180627 IGJ telefoonnotitie AMC Deels openbaar 10.2e, 10.2.g

62.2 180627 MO complex le HHVAMC 20180608 Deels openbaar 11.1



62.3180627 Nota HHVAMC met conclusie Deels openbaar 10.2e, 11.1

62.4 180627 Printscreens persbericht AMC 5 april 2018 Al openbaar https://www.amc.nl/web/nieuws
en-verhalen/actueel/actueel/amc
maakt-medicijn-voor-zeldzame

. stofwisselingsziekte.htm
62.5 180627 Printscreens CbusineZ 20180608 Al openbaar https://cbusinez.nl/het-ziekenhuis

durft-nu-de-strijd-aan-met-de
farmaceut/

62.6 180627 Printscreens CZ website en VGZ website geen artikelen gevonden Openbaar

62.7 180627 Printscreens NRC Al openbaar https://www.nrc.nl/nieuws/2018/
04/05/amc-omzeilt-dure-pil-van-

. farmaceut-a1598274

62.8 180627 SIDN AMC Al openbaar https://www.sidn.nl/whois?q=amc
.nI

63.0 180628 RIVM vraag aanbreken contramonsters Deels openbaar 10.2.e

64.0 180701 AMC IGJ nieuwe contramonsters CDCA genomen Deels openbaar 10.2.e

65.0 180629 IGJ Leadiant uitstel termijn besluit handhavingsverzoek Deels openbaar 10.2.e Deels dubbel met doc. 60

66.D 180703 IGJ tel contact tussen IGJ ProMo en AMC Stand van zaken Reclame Deels openbaar 10.2.e

deel

66.1 180705 aanvulling handhavingsverzoek Deels openbaar 10.l.c, 10.2e,
10.2.g

66.2 180703 bijlage 36 Deels openbaar 10.1.c, 10.2e,
1O.2.g

67.0 180709 AMC IGJ schriftelijke verklaring en reactie op concept verslag ProMo Deels openbaar 10.2.e

68.0 180720 RIVM IGJ beg mail bij uitslagbrief aanvullend onderzoek CDCA Deels openbaar 1O.2.e

69.0 180713 RIVM lGJ uitslagbrief CH2O1S-002_CDCA aanvullend-def Deels openbaar 10.2.e

70.0 180713 RIVM IGJ uitslagbriefCH2ol8-002_CDCA Deels openbaar 1O.1.c, 10.2.e

71.0 180723 AMC IGJ ontvangstbevestiging conceptrapport Deels openbaar 10.2.e

71.1 180723 IGJ AMC conceptrapport Deels openbaar 10.2e, 10.1.c

71.2 180723 IGJ AMC voornemen bevel Deels openbaar 10.2e, 10.1.c

72.0 180723 IGJ telefoonnotitie contact IGJ met AMC aankondiging voornemen tot Deels openbaar 10.2.e

bevel

73.0 180724 AMC IGJ tel contact mogelijkheid om te reageren op voornemen tot Deels openbaar 10.2.e

opleggen bevel



74.0 180725 AMC IGJ bevestiging gebruik maken van zienswijzegesprek Deels openbaar 10.2.e

75.0 180730 AMC IGJ opvolging uitkomsten zienswijzegesprek en schriftelijke Deels openbaar 10.2.e

bevestiging staken bereiding

76.0 180730 IGJ AMC conceptverslag zienswijzegesprek 26 juli 2018 Nee Dubbel met doc. 78.2

77.0 180731 Afzien van voorgenomen bevel opgestuurd Nee Dubbel met doc. 78.1

78.0 l808ülreactie AMC op besluit afzien van voorgenomen bevel Deels openbaar 10.2.e

78.1 Afzien van voornemen bevel_reactie zienswijze Deels openbaar 10.2.e, 10.1.c

78.2 IGJ gespreksverslag AMC 26 juli 2018 reactie A Deels openbaar 10.2.e

79.0 180802 mail bij notitie ontvangst concept Nieuwsbericht van het AMC over Deels openbaar 10.2.e

het terugroepen van CDCA

79.1 180802 ontvangst concept Nieuwsbericht van het AMC over het terugroepen Al openbaar https://www.amc.nl/web/nieuws

van CDCA en
verhalen/actueel/actueel/amsterd
am-umc-roept-medicijn-voor
zeldzame-stofwisselingsziekte
terug.htm

80.0 180807 Bevestiging AMC afspraak gesprek van 9 aug IGJ met AMC Deels openbaar 10.2.e

81.0 180813 Ruwe data DIC analyses van het RIVM Deels openbaar 10.2.e

82.0 180814 eerste contact IGJ met Belgische autoriteiten situatie België Deels openbaar 10.2.e

83.0 180815 Intern overleg 15 augustus 2018 met IG Deels openbaar 10.2.e

84.0 180816 ontvangst verzoek AMC v add. info over de analyses van RIVM Deels openbaar 10.2e, 10.1.c.

85.0 180820 IGJ Intern overleg 20 augustus 2018 Deels openbaar 10.2.e

86.0 180822 Verslag OT CDCA definitief Deels openbaar 10.2.e

87.0 180823 Persvragen Medisch Contact met antwoorden IGJ Openbaar

88.0 180824 Definitief gespreksverslag 9 augustus 2018 Deels openbaar 10.2.e

89.0 180824 Motivering voor niet verder karakteriseren grondstof Deels openbaar 10.2.e

90.0 180824 Tel. contact MSZ en bestuur AMC publicatie Medisch Contact - Deels openbaar 10.2.e

telefoonnotitie



91.0 180828 Beg mail bij Wettelijke eisen grondstofkeuring_vraagv2.0 Deels openbaar 10.2e, 11.1

91.1 180828 Wettelijke eisen grondstofkeuring_vraagv2.0 Deels openbaar 10.2e, 11.1

92.0 180824 Reactie IGJ op artikel Medisch Contact Al openbaar https:Jjwww.medischcontact.nl/ni
euws/laatste
nieuws/artikel/magistrale
bereiding-cdca-in-de-kiem

93.0 180828 IGJ Spoedoverleg 27 augustus 2018 woordvoering IGJ CDCA Deels openbaar 10.2.e

94.0 mail HI IGJ aan VWS Deels openbaar 10.2.e

95.0 180829 Verslag OT CDCA AMC (def) Deels openbaar 10.2.e

95.1 180827 interne mailwisseling IGJ over mededinging Deels openbaar 10.2e, 11.1

96.0 180830 Antwoord van Belgie over CDCA Deels openbaar 10.2.e

97.0 180830 Communicatieplan CDCA Deels openbaar 10.2e, 11.1

98.0 180830 definitief gespreksverslag ProMo verstuurd Deels openbaar 10.2.e

99.0 180831 GJ Procesvoorstel jurist vervolg handhaving Deels openbaar 10.2.e

100.0 180831 Mail Reactie IGJ verzoek AMC geen add info analyses RIVM Deels openbaar 10.2.e

101.0 180903 Uitleg grondstof batch 2 Deels openbaar 10.2.e

101.1 180831 Overzicht tijdslijnen activiteiten en gebeurtenissen COCA capsules Nee Dubbel met doc. 109.1

casus

102.0 180903 Verslag OT COCA AMC (def) Deels openbaar 10.2.e

103.0 180903 Vraag via e-mail geteld door F6 aan AMC over CoA v. chinese Deels openbaar 10.2e, 10.1.c

grond stofprod ucent

104.0 180905 CoA grondstofproducent Deels openbaar 10.2e, 10.1..c

105.0 180905 FAGG IGJ grondstof Deels openbaar 10.2.e

106.0 180906 IGI FAGG grondstof Deels openbaar 10.2e, 10.1.c Deels dubbel met doc. 105



107.0 180906 Reactie AMC op conceptverslag 9 aug IGJ AMC Deels openbaar 10.2.e

108.0 180910 FAGG IGJ vraag batchnummer Deels openbaar 10.2.e Deels dubbel met doc. 105

109.0 l8O9lOVers!agOTCDCAAMC(def) Deels openbaar 10.2e, 11.1

109.1 180910 Overzicht tijdslijnen activiteiten en gebeurtenissen CDCA capsules Deels openbaar 10.1.c

casus

110.0 180910 verzoek RIVM Deels openbaar 10.2.e

110.1 bijlage foto 1 Openbaar

110.2 bijlage foto 2 Deels openbaar 10.2.e

110.3 bijlage foto 3 Openbaar

110.4 bijlage foto 4 Deels openbaar 10.2.e

110.5 bijlage 5 foto monsteroverdracht Deels openbaar 10.2.e


