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Verslag van de raadpleging van het publiek over het dossier B/BE/18/BVW2 
 
Klinische proef 2018-001684-22 van de Universiteit Antwerpen: A Phase 2, double-blind, randomized, 
placebo-controlled, multicenter study to evaluate the safety and immunogenicity of two novel live 
attenuated serotype 2 oral poliovirus vaccines candidates, in healthy adults and adolescents previously 
vaccinated with oral polio vaccine (OPV) or inactivated polio vaccine (IPV), compared with historical 
controls given Sabin OPV2 or placebo. 

 
Reglementaire context  
 
De aanvraag voor een proef met genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) werd ingediend 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste 
introductie in het leefmilieu van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten 
(Belgisch Staatsblad van 24/02/2005, p. 7129).  
 
Procedures inzake de raadpleging en het informeren van het publiek  
 
Het publiek werd geconsulteerd van 14/05/2018 tot 13/06/2018.  
 
De FOD Volksgezondheid heeft via een nieuwsbericht op zijn website deze raadpleging aangekondigd.  
 
In dit verslag wordt het resultaat van de raadpleging van het publiek voorgesteld (aantal opmerkingen, aard 
van de opmerkingen/vragen, …). 
 
Dit verslag maakt deel uit van het beslissingsdossier dat wordt voorgelegd aan de bevoegde federale 
ministers voor de (al dan niet) toelating van de proef.  
 
Resultaat van de raadpleging  
 
Er werden 4 formulieren verstuurd via de website. Deze formulieren werden ingevuld in het Frans (2) en in 
het Nederlands (2). 

 
 
Uw vragen of opmerkingen over de risico-evaluatie (« bioveiligheid ») van het dossier  
(menselijke of dierlijke gezondheid, toxiciteit, allergeniciteit, nutritionele impact,  
leefmilieu, …):  
 

(1) / 
 

(2) De evaluatie van de risico's is naar mijn mening grotendeels correct gebeurd. Toch stel ik me de 
vraag of er geen manier is om de met polio besmette stoelgang van de proefpersonen apart op te 
vangen zodat enige verspreiding in het leefmilieu via de stoelgang uitgesloten is. Er kan bijvoorbeeld 
gekeken worden naar de autonome toiletsystemen waarin de ontlasting wordt opgevangen van 
patiënten die radionucliden krijgen toegediend. 
 

(3) Lorsque, comme c'est la cas ici, les tests sont faits avec prudence et pouir des progrès scientifiques, 
c'est positif pour la collectivité. Ne pas faire d'expérimentation peut être un risque. Le principe de 
précaution, ce n'est pas seulement s'abstenir, mais aussi agir. 
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(4) We reageren op deze aanvraag aangezien er geen belemmeringen zijn voor de proefpersonen om te 
reizen naar landen buiten België. Wij gaan ervanuit dat de mogelijke (milieu) risico’s niet beperkt 
blijven tot België. Mede gelet op de recente ervaringen met de vorige polio trial in België vinden wij 
het belangrijk dat ook de NL situatie wordt meegenomen in de risicobeoordeling. Het RIVM is 
uiteraard beschikbaar voor nadere toelichting en overleg. Voor gedetailleerd commentaar zie de 
bijlage (document “Bijlage publieksraadpleging – RIVM”). 

   

Bijlage 

publieksraadpleging-RIVM.docx
 

 
 
Uw vragen of opmerkingen rond de toelatingsprocedure van het experiment voorzien in  
het dossier (wie evalueert het, hoe, criteria waarmee rekening werd gehouden, wie geeft  
toelating, voorwaarden voor toelating, betrokkenheid van het publiek, …):  
 
 

(1) / 
 

(2) Geen opmerkingen over de procedure. 
 

(3) Neant 
 

(4) Zie 1. 
 

 
Uw algemene vragen of opmerkingen over dit dossier (voordelen, economische impact,  
vragen in verband met de commercialisering, …):  

 
(1) /  

 
 

(2) Deze vaccins kunnen potentieel mensenlevens redden in ontwikkelingslanden over de hele wereld; 
de baten wegen zeker zwaarder door dan de kosten. Het uitvoeren van deze studie kan van groot 
belang zijn in de verdere uitroeiing van polio wereldwijd. 

 
(3) Idem 1 

 
(4) / 

 
 
Conclusie : 
Het resultaat van de raadpleging werd gecommuniceerd aan de Bioveiligheidsraad.  
De Bioveiligheid Adviescommissie heeft gereageerd op de opmerkingen met betrekking tot de risico-
evaluatie van het dossier door middel van bijgevoegd document: Antwoorden van de Adviesraad voor 
Bioveiligheid op opmerkingen gekregen tijdens de publieksraadpleging - BAC_2018_0580. 
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