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Verslag van de raadpleging van het publiek over het dossier B/BE/18/BVW3 
 
Klinische proef 2016-004161-68 van de firma Oragenics: A Phase 2, multi-center, randomized, double-
blind, placebo-controlled study to assess the safety and efficacy of topically-applied AG013 for the 
attenuation of oral mucositis in subjects with cancers of the head and neck receiving concomitant 
chemoradiation therapy. 
 

 
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 18/06/2018 tot 18/07/2018.  
 
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 2 formulieren verstuurd via de website. Deze formulieren werden beide ingevuld in het Frans. 

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

(1) Les précautions en termes de biosécurité semblent correctes. Quelle est la stabilité/viabilité de la 
bactérie dans le flacon ? Les L. Lactis sont-ils lyophilisés? Faut-il respecter la chaine du froid? 

 
(2) / 

 

 
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, …):  
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(1) Beaucoup de produits a base de probiotiques ne sont pas enregistres comme medicaments mais 
comme complement alimentaire. Cet organisme etant genetiquement modifie, il ne se trouve pas a 
l'etat naturel dans l'alimentation. Il s'agit donc clairement d'un medicament. Est-ce que ce produit 
est/sera bien enregistre en tant que tel ? 
 

(2) / 
 

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

 
(1) La raison pour laquelle on utilise une bactérie pour produire l'hTFF1 n'est pas claire. Si cette 

protéine peut être produite par biothechnologie, pourquoi ne propose-t-on pas un bain de bouche à 
base de hTFF1 ? Les recommandations pour la prévention et le traitement des mucites 
radio/chimio-induites proposent la réalisation de bains de bouche 4 à 8 x/jour. Même si la 1/2 vie 
de l'hTFF1 est courte, la fréquence d'administration permet de contourner ce désavantage. 
 

(2) Après les essais cliniques, quelles sont les suites pour ces recherches en ce qui  les patients et 
soignants et la santé publique  en Belgique ? 

 
 
 
Conclusie : 
De resultaten van de publieksraadpleging werden gecommuniceerd naar de Bioveiligheidsraad, maar werden 
niet beschouwd als gerelateerd aan bioveiligheid (zie BAC advies SC/1510/BAC/2018_0645). 
 
 
 


