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Votre commentaire ou question sur l'évaluation des risques("biosécurité") du dossier (santé 
humaine ou animale, toxicité, allergie, impact nutritionnel, environnement,...) :  
 
Wat we als burger ook inbrengen, gezien uw antwoorden op de vorige consultaties heeft de 
burger niet het gevoel dat daarmee voldoende of in signficante mate rekening zal worden 
gehouden. meer bepaald vragen rond bioveiligheid wordt de burger systematisch afgewimpeld 
met standaarantwoorden waarachter de ambtenaar zich verschuilt. Uw projecten worden 
gestuurd door het geld van bedrijven. Nochthans staat er in het vulgariserend dossier (p. 6): "Er 
wordt niet verwacht dat de genetische modificaties die aangebracht zijn aan wild type HSV-1 
tijdens de constructie van talimogene laherparepvec, zijn effect op de milieuprocessen zouden 
veranderen of een effect zouden hebben op zijn gevoeligheid voor inactiverende stoffen of op zijn 
overlevingscapaciteit in het milieu." Niet verwacht??? Dus niet ondenkbaar. "Bijgevolg bestaat er 
een potentieel risico op accidentele transmissie van talimogene laherparepvec naar een andere 
mens." Potentieel risico? En hoe groot is dat risico? "Bij personen die behandeld werden met 
talimogene laherparepvec in de klinische studies, werd het virus op de oppervlakte van de 
geïnjecteerde tumoren aangetroffen binnen de eerste uren en tot 7 dagen na de injectie, het is 
daarentegen niet gekend hoe lang dit aanwezig blijft." Niet gekend hoe lang? Een VIRUS? Hallo? 
"Het is weinig waarschijnlijk dat een wild type virus zou voorkomen in hetzelfde weefsel als 
talimogene laherparepvec omdat dit laatste direct geïnjecteerd wordt in de tumorcellen en zich 
niet effectief kan verspreiden in normale weefsels, terwijl het vooraf bestaande wild type HSV-1 
zich in de slijmvliezen of de neuronale ganglia van de patiënt zou bevinden. De mogelijkheid van 
de vorming van stabiele genetische varianten met ongewenste kenmerken is ook 
geminimaliseerd door het type genetische constructie van talimogene laherparepvec." Weinig 
waarschijnlijk? Geminimaliseerd? SNIF: "Wild type adenovirus is a human pathogen" 
veiligheidsinformatie (.PDF): "In conclusion, the potential consequences in the case of 
transmission of talimogene laherparepvec or its possible genetic variants are expected to be low-
moderate level and isolated." overall risk posed by a genetic variant of talimogene laherparepvec 
to the unintended recipient is considered LOW." Uiteraard, afgaand op de beweringen van het 
bedrijf dat het dossier (in haar voordeel) heeft opgesteld. In combinatie met GGO zijn dit dus 
SHOW STOPPERS. 

 
Votre commentaire ou question sur la procédure d'autorisation de l'expérimentation prévue dans 
le dossier (qui évalue, comment, critères pris en compte, qui autorise, conditions d'autorisation, 
implication du public,...) :  
 
U zal argumenteren dat dit allemaal onder controle is, nietwaar. U vergeet "voorkomen is beter 
dan genezen" (wellicht door uw verblinding van geldelijke aard). En/of u bent wetenschapper en 
voor u is dit allemaal geen probleem. Heeft u dan nog niet begrepen dat de wetenschap 
fundamenteel goed is, totdat het voor de kar van de bedrijven wordt gespannen? 

 
 

Votre commentaire ou question générale sur le dossier (avantages, impact économique, question 
liée à la commercialisation,...) :  

 



Alsof wij een verschil zullen maken tegenover een gigant. En met TTIP zal het er niet op 
vooruitgaan... Geef me een bewijs dat dit soort consultaties een effect hebben, en ik zal mijn 
vertrouwen in uw mechanismen herbekijken. Hoe kan een mens nog iets veranderen in een 
dossier dat van start gaat in MAART 2016? 
 
 
Votre commentaire sur ce formulaire :  
 
Tegelijkertijd opties voorzien voor "U heeft geen kennis genomen van het dossier" en "U heeft 
kennis genomen van het publieke gedeelte van het dossier" is een valstrik, niet de manier om 
mijn vertrouwen in uw democratische mechanismen te verhogen. En waar kan ik de opmerkingen 
van anderen terugvinden? Aangezien u hieronder schrijft "Uw opmerkingen kunnen publiek 
gemaakt worden". Of gebeurt dit alleen als het u goed uitkomt? 
 
 
 
 
Conclusion : 
Il y a 1 formulaire de consultation recevable qui a été complété pour cet essai. Ce formulaire a 
été complété en néerlandais et émane d’un hommes entre 40 et 55 ans et ayant des 
connaissances spécifiques sur les OGM. Le Comité Consultatif de Biosécurité a répondu au 
commentaire relatif au risque de transmission accidentelle du virus de l’herpès recombinant. 
  
 
 


