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patiënten in Nederland voor onbepaalde tijd niet vergoed zal worden. COCA valt niet onder de
basisverzekering en de coulancevergoeding die plaatsvond vanuit zorgverzekeraars loopt ten
einde. De prijs van het Leadiant geneesmiddel is dusdanig hoog dat de patiënten dit zelf niet
kunnen bekostigen, waardoor sprake is van een noodsituatie voor de betreffende patiënten. De
aanleiding van het einde van de coulanceregeling van de verzekeraars is dat er een
ongefundeerd hoge prijs voor het middel wordt gevraagd door de fabrikant Laediant. De reden
dat het AMC het initiatief heeft genomen om capsules magistraal te bereiden, is om de
continuiteit van zorg voor CIX patiënten met COCA te borgen.

Vanuit de apotheek is telefonisch en via het meldpunt van IGJ ook contact gezocht met uw
collega om hem te informeren Dit is echter nog niet gelukt en ik wil u vragen om
deze mail naar hem door te geleiden met het verzoek contact op te nemen met

Volgende week zullen de details verder worden ingevuld en zal ook selectief de pers benaderd
worden.
Bijgaand het concept persbericht dat uit voorzorg is opgesteld.

Tot verdere toelichting bereid,

Met vriendelijke groet,

Telefoon (O)O- , Fax (O)ZO

AMC Disclaimer : https://www.arnc.nl/disclairner
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anders aangegeven

Notitie AMC Amsterdam inzake magistrale bereiding CDCA.

1. Overwegingen:

a. Het geneesmiddel chenodeoxycholzuur (CDCA) wordt al jaren gebruikt voor de zeldzame
aandoening Cerebrotendineuze Xanthomatose (CTX). CTX is een erfelijke chronische
ziekte en patiënten zijn afhankelijk van CDCA. Bij CTX ontbreekt het mitochondriële
enzym sterol-27-hydroxylase, waardoor er geen chenodeoxycholzuur wordt
gesynthetiseerd. Bij onbehandelde patiënten leidt dit tot karakteristieke klachten en
symptomen, zoals preseniel bilateraal cataract, peesxanthomen en progressieve
neurologische functiestoornissen. Door behandeling met CDCA kan dit worden
voorkomen. Er is geen alternatief voor dit middel voor deze patiënten. Landelijk gaat het
om ongeveer 50 patiënten.

b. In 2017 is het geneesmiddel door Leadiant geregistreerd voor CTX. Per 1-4-2018 wordt
het middel niet meer vergoed. De kosten van de behandeling met CDCA bedroegen
€10.000/jaar véér registratie; nu na registratie bedragen de kosten €150.000-
200.000/jaar. De prijs van het Leadiant geneesmiddel is dusdanig hoog dat de patiënten
dit zelf niet kunnen bekostigen, waardoor sprake is van een noodsituatie voor de
betreffende patiënten.

c. Het AMC heeft een F-vergunning voor verpakken, etiketteren en importeren van
klinische onderzoeksmedicatie. Binnenkort gaat het AMC een verzoek indienen bij
Farmatec om ook het capsuleren onder de vergunning te brengen. CDCA zal in capsule
vorm worden bereid, maar wel als magistrale bereiding en niet onder de vergunning.

d. Er zijn risico’s rond het magistraal bereiden. De AMC apotheek erkent dit en de volgende
acties zijn ondernomen:

1. De grondstof komt uit China. Bij het Chinese bedrijf zou een audit zijn
uitgevoerd door Eurochemicals via een bedrijf in China. Het AMC beschikt
over de CV’s en deze zijn beoordeeld door een consultant.

2. Er zou een written confirmation zijn voor de API afkomstig van de Chinese
autoriteiten.

3. Het product zou zijn ingekeurd conform Ph.Eur. door een contract lab in
België. Alle colli worden op identiteit gekeurd. Het AMC heeft hiervoor een
referentiestandaard ingekocht.

4. TSE/BSE testen zijn uitgevoerd omdat het dierlijk product is.
5. Gehele supply chain zou in kaart zijn gebracht.
6. Batch documentatie van de API is aanwezig en beoordeeld.
7. Proces validatie voor capsuleren zou zijn gedaan. In kader van de validatie is

ook gehalte bepaald. Per patiënt worden capsules gemaakt voor een periode
van 3 maanden. De houdbaarheid is gebaseerd op een algemene procedure
van het LNA.

e. De verwachting van het AMC is dat registratiehouder Leadiant mogelijk actie gaat
ondernemen tegen AMC. Daarom wil het AMC pro-actief de pers gaan benaderen vanaf
volgende 5-4-2018 (NTVG, FD, NOS). Tevens is het AMC reeds nu bezig om relevante
stakeholders te informeren (waaronder VWS en lGi).
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2. Voorlopige conclusie
a. Vanuit patiëntenperspectief is er volgens het AMC sprake van een noodsituatie. De prijs

van het Leadiant geneesmiddel is dusdanig hoog dat de patiënten dit zelf niet kunnen
bekostigen, waardoor sprake is van een noodsituatie voor de betreffende patiënten;
vergoedingskwesties zijn echter geen verantwoordelijkheid van IGJ. Door magistraal te
bereiden blijft het middel CDCA beschikbaar voor de patiënten met CTX.

b. De magistrale bereiding betreft volgens opgave van het AMC hooguit 50 CTX patiënten.
Niet behandelen van deze patiënten leidt tot verslechteringen c.q. neurologische
aandoeningen bij de patiënten. Therapeutische alternatieven zijn voor deze patiënten
niet aanwezig.

c. De vraag is of er betreffende de magistrale bereiding van CDCA sprake is van
‘kleinschalige’ bereiding in de zin van de Geneesmiddelenwet.

______

______________________

nl.1

d. Het AMC is zich bewust van de risico’s rond het bereiden met een grondstof die
afkomstig is uit een ander land. Het AMC heeft stappen gezet om die risico’s te
beheersen. Een beoordeling van deze risico’s door de inspectie heeft niet
plaatsgevonden.

e. Voorstel voor schriftelijke reactie aan AMC (nog niet verstuurd):
Geachte (cc naar Raad van Bestuur),
Nog dank voor het informeren van de inspectie over uw voornemen om het middel CDCA
magistraal te bereiden voor uw CTX patiënten. We hebben hiervan kennis genomen.
Wellicht ten overvloede wil ik u melden dat toestemming van de inspectie voor een
magistrale bereiding niet aan de orde is. Dat is niet de rol van de inspectie. —

a
10.2.e

Aanvullende opmerking/info NPW 4 april 2018

Op internet dit bericht uit 2014: “aanleiding voor dit bericht is mijn bezoek aan de apotheek vandaag
om de medicijnen voor mijn beide knullen (met CTX) op te halen. Deze waren voor een 2e keer
binnen een week tijd niet geleverd. Er was wat fout gegaan bij de centrale apotheker die voor
bevoorrading van de lokale apothekers zorg draagt. Ook zijn de medicijnen (Xenbilox) niet meer te
verkrijgen via de leverancier waar deze laatste jaren werden afgenomen. Inmiddels is duidelijk
geworden dat de centrale apotheek, zeg maar de groothandel, een andere leverancier heeft
gevonden en wel in Amerika. Yes, zou je zeggen? Aan de ene kant wel, aan de andere kant nee. De
medicijnen kunnen geleverd worden maar dan tegen een prijs die 3 maal hoger ligt dan nu. En deze
prijs is al 3 maal hoger dan op het moment van ontdekking van de ziekte bij mijn kinderen en de start
met inname van de medicijnen. Één pil gaat ongeveer € 25,00 kosten. De kinderen hebben 3 pillen
per dag nodig wat neerkomt op € 150,00 per dag. Per jaar € 54.750,00! fl1”

il.H*J
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- maar ik lees hier dat er al eerder een geregistreerd product voor CTX was, namelijk Xenbilox.
- Xenbilox is van Leadiant. Internet leverde hit op bij EMA met onder meer onderstaande info

(uit 2016)— kennelijk is Xenbilox al sinds 1999 op de markt?:

- On 15 September 2016, the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)
adopted a positive opinion, recommending the granting of a marketing authorisation under
exceptional circumstances for the medicinal product Chenodeoxycholic acid sigma-tau,
intended for the treatment of cerebrotendinous xanthomatosis. Chenodeoxycholic acid
sigma-tau was designated as an orphan medicinal product on 16 December 2014. The
applicant for this medicinal product is Sigma-tau Arzneimittel GmbH.

- Chenodeoxycholic acid sigma-tau will be available as 250 mg hard capsules. The active
substance of Chenodeoxycholic acid sigma-tau is chenodeoxycholic acid, a bile acid
preparation (ATC code: AOSAAO1) that works as replacement therapy to restore the feedback
inhibition lost due to the deficiency of endogenous chenodeoxycholic acid.

- The benefits with Chenodeoxycholic acid sigma-tau are its ability to reduce serum levels of
cholestanol and improve symptoms of the disease. The most common side effects are
hepatic adverse events.

- Chenodeoxycholic acid sigma-tau is a hybrid medicine’ of Xenbilox which has been
authorised in the EU since 1999. Chenodeoxycholic acid sigma-tau contains the same active
substance as Xenbilox, but it is authorised for a different indication.

- The full indication is: ‘Treatment of inborn errors of primary bile acid synthesis due to sterol
27 hydroxylase deficiency (presenting as cerebrotendinous xanthomatosis) in infants,
children and adolescents aged 1 month to 18 years and adults”. It is proposed that
Chenodeoxycholic acid sigma-tau be prescribed by physicians experienced in the
management of cerebrotendinous xanthomatosis or inborn errors of primary bile acid
synthesis.

- Detailed recommendations for the use of this product will be described in the summary of
product characteristics (SmPC), which will be published in the European public assessment
report (EPAR) and made available in all official European Union languages after the
marketing authorisation has been granted by the European Commission.

•hI.. J
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: CDCA magistrale bereiding
Datum: maandag 9 april 2018 09:13:00

Geachte mevrouw

Veel dank voor het informeren van de inspectie over uw voornemen om het middel CDCA
magistraal te bereiden voor uw CTX patiënten. We hebben hiervan kennis genomen. Wellicht ten
overvloede wil ik u melden dat toestemming van de inspectie voor magistrale bereiding in uw
ziekenhuisapotheek niet aan de orde is. Dat is niet de rol van de inspectie. De inspectie gaat er in
de basis vanuit dat u de geneesmiddelenwet kent en vertrouwt er op dat u de relevante
bepalingen daarin naleeft. Eventuele toetsing daarvan kan slechts plaatsvinden naar aanleiding
van een inspectie van uw apotheek.

Met vriendelijke groeten,

Coördinerend Specialistisch Inspecteur

Farmaceutische Bedrijven/Team GMP-GDP
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stadsplateau 1 1 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518, 6401 DA Heerlen

T 088-1205000

M 061

E-mail: iigj.nl
www. igj. n 1

Van: {mailtp: ©amc.uva.nl]
Verzonden: donderdag 29 maart 2U1 1t3:12
Aan:

Onderwerp: vertrouwelijk

Dubbel met doc. 0.1



URGENT 

AANGETEKEND 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (i.o.) 
t.a.v. de heer   de heer   
mevrouw  en de heer  
Postbus 2518 
6401 DA HEERLEN 

Tevens per e-mail: meldpunt(5).iqi.nl, 5)iqi.nl en (a>iqj.nl 

 

Onze referentie: 

Uw referentie: 

Betreft: 

7 mei 2018 

|2315375.420239 

Handhavingsverzoek i.v.m. (doorgeleverde) bereidingen van 

chenodeoxycholic acid (CDCA) 
Toelichting vertrouwelijkheid 
Verzoek (integraal) afschrift besluit (ex art. 3:41 lid 1 Awb) 

Geachte heer  geachte heer  geachte mevrouw , geachte heer , 

Namens Leadiant GmbH, gevestigd aan de LiebherrstraRe 22 te (80538) Munchen, Duitsland ("Leadi
ant") stuur ik u hierbij een handhavingsverzoek wegens (dreigende) overtreding van artikel 18, artikel 
38b, artikel 40, artikel 66, artikel 84 en artikel 85 Geneesmiddelenwet ("Gnw"). Leadiant verzoekt uw 
Inspectie om (nader) onderzoek te doen en ter voorkoming van schade aan de volksgezondheid in het 
kader van de actieve omzetting van patienten van het geregistreerde weesgeneesmiddel Chenode
oxycholic acid Leadiant ("CDCA Leadiant") naar een ongeregistreerde (doorgeleverde) bereiding 
handhavend op te treden, (primair) in de vorm van het opleggen van een bevel ex artikel 115 Gnw te
gen, althans (subsidiair) in de vorm van het opleggen van een bestuurlijke boete aan de rechtsperso
nen die in het handhavingsverzoek samengevat worden aangeduid als het AMC, de CZ-entiteiten, 
VGZ en Euro-Chemicals. 

In bijgaande brief wordt het handhavingsverzoek nader toegelicht. Leadiant heeft - voor zover moge
lijk, gelet op haar positie als buitenstaander - in deze brief gemotiveerd en gedocumenteerd aanneme
lijk gemaakt dat de gestelde overtredingen van de Gnw gepleegd zijn, weike partijen daarbij betrokken 
zijn, alsmede dat er reele risico's zijn op schade aan de volksgezondheid, weike schade voorkomen 
moet worden. Gelet op vaste bestuursrechtspraak is een toezichthouder zoals de Inspectie dan ver
plicht nader onderzoek te doen en de overtreding en risico's vast te stellen.1 

1 Zie bijv. CBb 20 augustus 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BN4700, AB 2010/242 (vliegtarieven Paramaribo). 

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de . Daarop zijn van toepassing haar algemene 
voorwaarden, die een aansprakelijkheidsbeperking bevatten. Zij worden desgevraagd kosteloos toegezonden en staan ook op  
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Vertrouwelijkheid 

Om geen onrust te zaaien onder patienten, hun verzorgers en hun behandelaren, heeft Leadiant er 
vooralsnog voor gekozen om de discussie over de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het onge
registreerde preparaat en het handelen van het AMC, de CZ-entiteiten en VGZ niet in de media te voe
ren. Die discussie vergt een genuanceerde benadering waar in veel media geen plaats voor zal zijn. 
Het vertrouwen van patienten in hun behandelaren, geneesmiddelen en de Nederlandse zorg zou door 
een onvoldoende genuanceerd debat alleen maar door kunnen worden geschaad. Om die reden richt 
Leadiant zich tot uw Inspectie. 

In het kader van dit handhavingsverzoek worden vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens en be-
drijfsgeheimen van Leadiant verstrekt, waarvan geheimhouding in het kader van de behandeling (en/of 
eventuele procedures naar aanleiding) van dit handhavingsverzoek om gewichtige redenen geboden 
is. 

Openbaarmaking van vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens dient zonder meer ach-
terwege te blijven (art. 10 lid 1 sub c Wob). De openbaarmaking ervan zou Leadiant ook onevenredig 
benadelen (art. 10 lid 2 onder g Wob). Het betreft de informatie waarvan uitsluitend uw Inspectie ken
nis mag nemen in het kader van haar toezichts- en handhavingstaken. 

Ik stuur u daarom twee versies van deze brief en van de bijlagen, te weten (i) een versie inclusief de 
vertrouwelijke informatie waarvan uitsluitend uw Inspectie kennis mag nemen (d.w.z. inclusief de ver
trouwelijke bijlagen 3 en 19), en (ii) een versie van de stukken die zo nodig aan de derde-
belanghebbenden kan worden gezonden. 

Deze brief met bijlagen wordt u per e-mail en per aangetekende post toegestuurd. De versie onder (i) 
wordt in een aparte. gesloten envelop aangeboden met linksboven op de enveloppe vermeld "strikt 
vertrouwelijk - bevat vertrouwelijke informatie in de zin van art. 10 lid 1 sub c Wob en art. 10 lid 2 on
der g Wob". Vanwege de vertrouwelijkheid stuur ik u per e-mail uitsluitend de versie onder (ii) toe 
(d.w.z. exclusief de vertrouwelijke bijlagen 3 en 19). 

Leadiant verzoekt u om versie (i) als strikt vertrouwelijk te behandelen en de inhoud daarvan op geen 
enkele wijze bekend te maken bijvoorbeeld door hiervan een kopie te verstrekken of deze anderszins 
openbaar te maken, dus ook niet als "op de zaak betrekking hebbend stuk" (vgl. art. 7:4 Awb en art. 
8:42 Awb jo. art. 8:29 Awb) of naar aanleiding van een Wob-verzoek. 

Verzoek: afschrift besluit 

In verband met dit handhavingsverzoek kiest Leadiant domicilie aan de  
, van wie ondergetekende deze 

zaak behandelt. Ik behandel deze zaak samen met 
 

2 I 3 

Doc. 1
Buiten 

reikwijdte 
verzoek

Buiten reikwijdte verzoek
Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek



Graag ontvangen wij voor Leadiant als aanvrager een integraal afschrift van het besluit op het hand
havingsverzoek (vgl. art. 3:41 lid 1 Awb), zowel per post als per e-mail 

 en

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande of naar aanleiding van de bijlagen nog vragen of opmer-
lebben, dan vernemen wij dit graag van u. 

e groet, 

Bijlagen 
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