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Disclaimer
De standpunten en meningen uit deze slides behoren toe aan de
presentator(en) en dienen niet te worden toegeschreven aan de IGJ,
EMA, PPN, NVFG of welke organisatie dan ook waarmee de
presentator(en) is/zijn verbonden.
De slides zijn intellectueel eigendom van de presentator(en) en zijn
als zodanig wettelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming
worden gebruikt, gekopieerd of verspreid.
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Literatuuronderzoek – perspectief van IGJ
›

Lokaal literatuuronderzoek = bevinding

(bijna altijd)

– Wel “global” maar geen lokaal literatuuronderzoek
– Geen “doordachte” rationale bij het doen van literatuuronderzoek
▪ Wie, wat, hoe, wanneer screenen?

›

“Het is niet duidelijk wat we moeten doen”
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Vragen van de PPN
›

Hoe bepaal je als MAH of een tijdschrift relevant is of niet?
– MAH maakt strategie voor lokale literatuurscreening
▪
▪
▪
▪

›

Product
Indicatie- en vakgebied
Aard van tijdschrift
“Standaard” lijst van CBG*

Strategie

Strategie documenteren en evalueren!
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Vragen van de PPN
›

Op basis van welke criteria kan een MAH bepalen dat een tijdschrift
geen realistische bron van safety informatie vormt en daarmee
screening stoppen?
– Mogelijke criteria: verandering aard tijdschrift (inhoud, aandachtsgebied)

– Ook gezien als criteria:
▪ “De CBG-lijst is alles wat we moeten doen”
▪ “x maanden geen AE”
▪ “Niet screenen want dan komen we er nooit meer vanaf”
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Vragen van de PPN
›

Accepteert u (ernstige) literature reports die nog niet eerder door de HCP
bij Lareb zijn gemeld?
– Ja; de MAH moet deze binnen 15/90 melden aan EudraVigilance.

›

Kan IGJ iets zeggen over toezicht op artikel 78 van de
Geneesmiddelenwet? (HCPs dienen SAEs te melden)
– IGJ houdt toezicht op het functioneren van artsen
– Onderdeel van toezichtsdomeinen “Ziekenhuizen en klinieken” en
“Eerstelijnszorg”, niet door PhV
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Vragen van de PPN
›

Hoe ziet de IGJ een QC check van de Local Literature Search
resultaten voor zich, qua aantallen en frequentie?
– GVP module VI sectie VI.App.2.6: “It is recommended that quality control
checks are performed on a sample of literature reviews / selection of articles
to check the primary reviewer is identifying the relevant articles.”
– Geen specifieke aantallen, sample-sizes of frequenties → MAH bepaalt zelf
▪ Onderdeel van strategie
▪ Voorbeelden van factoren: aantal tijdschriften, aard van deze tijdschriften
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Vragen van de PPN
›

Kan IGJ ingaan op hoe zij haar eigen rol ziet binnen stellen van
vereisten/verwachtingen vs. het daarop toezien/handhaven? Het
kan lastig zijn om vooraf alle verwachtingen te begrijpen.
– MAH maakt een PV systeem wat voldoet aan de wet én waarin genomen
beslissingen kunnen worden onderbouwd

– IGJ inspecteert aan de hand van de wettelijke vereisten het PV systeem
– De MAH heeft altijd de gelegenheid om extra uitleg te vragen over
bevindingen, of aangeven niet met een bevinding eens te zijn
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Vragen van de PPN
›

Hoe lang moet een MAH bewijs van screening van een tijdschrift
bewaren?

›

(Hoe lang) moet een MAH een papieren / digitale versie van een
gescreend tijdschrift bewaren?
– EC Implementing Regulation 520/2012 Artikel 12: “Pharmacovigilance data and
documents relating to individual authorised medicinal products shall be retained as
long as the product is authorised and for at least 10 years after the marketing
authorisation has ceased to exist. However, the documents shall be retained for a
longer period where Union law or national law so requires.”
– Dit dient de MAH als richtlijn aan te houden
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Vragen van de PPN
›

Hoe om te gaan met local literature screening in de periode tussen
indienen van het registratiedossier en goedkeuring als het product
bijvoorbeeld via een Early Access Program al beschikbaar gesteld
word aan patiënten?
– Literature screening: vanaf indienen van marketing authorization; zie hiervoor
GVP Module VI, Appendix 2 “Detailed guidance on the monitoring of the
medical literature”
▪ Dus niet wachten op approval maar gelijk beginnen!
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Case Study (1/3)
›

Pharma Inc. heeft een CAP-registratie voor product Activatin. Het
product is in Nederland nog niet op de markt in afwachting van de
“pricing en reimbursement” overeenkomst.

›

Moet Pharma Inc. BV (het Nederlandse kantoor) local literature
search doen?

a.

Ja

b.

Nee
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Case Study (2/3)
›

Activatin heeft een MA voor de behandeling van neuropathische
pijn bij volwassenen. Het wordt ook off-label gebruikt in de
behandeling van neuropathische pijn en idiopathische epilepsie bij
kinderen.

›

Welke overwegingen kan Pharma Inc. BV nemen bij het bepalen
van een strategie voor local literature search?
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Case Study (3/3)
›

Local literature search resultaten van Activatin tonen het volgende.
Verder zijn er geen gegevens beschikbaar:
Medisch contact AE

Pharmaceutisch
Weekblad - AE

NtvG - AE

Geneesmiddelenbulletin AE

7 januari

Nee

Nee

Nee

Nee

7 april

Nee

Nee

Nee

Nee

7 juli

Nee

Nee

Nee

Nee

7 oktober

Nee

Nee

Nee*

Nee

*: end of year issue December:
No AE

›

Wat voor commentaar zou Pharma Inc. B.V. kunnen verwachten in geval
van een inspectie?
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Disclosure

(Potentiële)
belangenverstrengeling

Geen

Voor bijeenkomst
mogelijk relevante
relaties met bedrijven

Geen

1. Sponsoring of
onderzoeksgeld

Geen

2. Honorarium of
andere (financiële)
vergoeding

Geen

3. Aandeelhouder

Geen

4. Andere relatie,
namelijk …

Geen
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