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Publieksraadpleging van 14 mei tot en met 13 juni 2018 over een klinische proef (B/BE/18/BVW2) 
met twee genetisch gewijzigde kandidaat-poliovaccins 
 
De onderstaande opmerkingen worden gemaakt namens Bureau GGO en Centrum 
Infectieziektebestrijding  (RIVM, Nederland)  
 
Algemene opmerkingen bij de milieurisicobeoordeling (MRB) 
 
De milieurisicobeoordeling behorende bij de aanvraag voor de klinische proef waarbij sprake is van 
doelbewuste introductie in het milieu is naar onze mening incompleet. In de milieurisicobeoordeling 
wordt uitgegaan van een brede introductie in het milieu van de genetisch gemodificeerde poliovirus 
vaccinstammen (B.1, technisch dossier) . Daarbij wordt het nationale territorium van België voorzien 
als het potentiele bredere verspreidingsgebied (technisch dossier, pagina 33 en 36).  
 
Het is onduidelijk waar dit laatste op is gebaseerd en waarom geen verspreiding naar omringende 
landen zou kunnen plaatsvinden. Gezien de inclusie van IPV gevaccineerde proefpersonen lijkt het 
aannemelijk dat naast Belgen ook Nederlanders en/of IPV gevaccineerden uit andere lidstaten zullen 
worden geïncludeerd in de klinische studie. Ook wanneer uitsluitend Belgische staatsburgers 
geïncludeerd zouden worden kan er grensoverschrijding plaatsvinden.  
Het wordt uit het technisch dossier en de milieurisicobeoordeling niet duidelijk in hoeverre er 
(handhaafbare) maatregelen en/of exclusiecriteria worden gehanteerd die de kans op 
grensoverschrijding van proefpersonen die het vaccinvirus nog uitscheiden kunnen minimaliseren 
zodat de introductie in het milieu van de vaccinvirus stammen daadwerkelijk beperkt blijft tot het 
nationale territorium van België.    
 
In de milieurisicobeoordeling wordt verder aangegeven dat de kans op verspreiding van het 
vaccinvirus laag is en dat er geen grote groepen van vatbare individuen met het vaccinvirus in 
contact kunnen komen. Hieraan wordt de conclusie verbonden dat er geen (vertraagde) 
consequenties aan de introductie zijn verbonden (o.a. MRB pagina 26 en 27). In het dossier wordt 
echter aangegeven dat in Nederland een vatbare populatie aanwezig is die circulatie van het 
vaccinvirus zou kunnen bevorderen (technisch dossier pagina 39 en MRB pagina 20). Deze populatie 
bevindt zich dichtbij de Belgische grens in onder andere de provincie Zeeland. De 
milieurisicobeoordeling gaat, naast de hierboven genoemde mogelijkheid van grensoverschrijding, 
niet in op de waarschijnlijkheid van het scenario van verspreiding van het vaccinvirus naar vatbare 
populaties in Nederland en andere landen en de mogelijke (al dan niet vertraagde) effecten hiervan 
en hoe dit effectief kan worden voorkomen.  
 
 
Specifieke opmerkingen bij de MRB 
 
Page 9 and 10: We miss mentioning of long term shedders (> 2 months), as they are found in most 
studies including the first trial with these nOPV2 viruses. 
 
p18: Nasopharyngeal swabs taken at all timepoints were all negative for all participants.  
Concern: This was tested in a small group, if only 5-10% excrete nasopharyngeal, several shedders 
are expected in this larger group in this study. 
 
p20: Polio immunization coverage in nearby countries is similar, with estimates for 2016 as follows: 
Netherlands-95%, Germany-94%, France-97%, Luxembourg-99%, United Kingdom-94% (WHO Global 
Health Observatory data repository, consulted December 9, 2017).  
Concern for the Netherlands: the province of Zeeland is neighboring Antwerp and has a lower 
vaccination coverage of <90%.  
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p20: In view of the possibility that Group C enteroviruses, including polioviruses and the derived 
Sabin OPV2 and candidate nOPV2 vaccines, can recombine in humans if co-infection occurs, it is of 
interest that there is no evidence for circulation of type C enteroviruses in the Belgian population in 
recent years (Personal communication from Prof. M. Van Ranst, Rega Institute, KULeuven, national 
reference laboratory on enterovirus typing for the period 2011-2016/2017). 
Please specify: what kind of surveillance was performed, how many samples and what kind of 
samples were tested? 
 
p22: While filter-feeding shellfish can concentrate poliovirus from polluted waters, poliovirus does 
not replicate in these organisms and is purged when the source of contamination is removed 
(Dowdle and Birmingham, 1997).  
Remark: Nonetheless, contaminated shellfish may be consumed and can lead to infection. 
 
P26: concerns 

▪ Are participants free to travel anywhere, including e.g. train to and through the Dutch Bible 
belt? 

▪ Several nasopharyngeal  shedders are expected  
▪ We do not understand the argument that there are no large groups of susceptible individuals 

that could support circulation  
 
Page 21: Concern: “IPV only adults” are likely to origin from the Netherlands. 
 
Page 21: Concern: Following the administration of the nOPV2 candidate vaccines, shedding is 
expected to occur and the location of the participants during shedding events is not known. The 
national territory is considered the wider potential release area covered by under this GMO 
Deliberate Release application, which complements the Clinical Trial Application submitted to the 
Belgian FAMHP’s for the trial to be conducted exclusively in Belgium. 
 
Why are participants expected to remain in Belgium for their shedding period which may be up to >2 
months? 

 
page 32: Duizer et al., 2016 do show that for the risk of contracting a PV infection by swimming, 
concentrations in surface waters do not need to be high, and the risk is easily underestimated. 

 
p43, Table. Likelihood of occurrence of transmission assuming worst case that shedding always leads 
to transmission 
The likelihood of transmission cannot be estimated at LOW for close contacts with a R0 for polio of 5-
7: Intermediate/moderate is more realistic. 
 
Lacking information: Were there reversion mutations found in any of the last samples from the long 
term shedders (ie after day 80) participating in the first clinical trial? This lack of information is a 
main concern.  
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13 juni 2018, 

het hoofd van het Bureau Genetisch gemodificeerde organismen, 

 
H.P. de Wijs 

 
________________________ 
RIVM / VSP / Bureau GGO 
Postbus 1 
3720 BA  Bilthoven 
030 - 274 2793 
http://www.ggo-vergunningverlening.nl/ 

http://www.ggo-vergunningverlening.nl/

