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Verslag van de raadpleging van het publiek over het dossier B/BE/16/BVW1 
 
Klinische proef 2014-005386-67 van de firma Amgen : A Phase 1, Multicenter, Open-label Trial to Evaluate 
the Safety of Talimogene Laherparepvec Injected into Liver Tumors   
 
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 07/11/2016 tot 07/12/2016.  
 
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 was 1 formulier verstuurd via de website. Dit formulieren was ingevuld in het Nederlands. 

 
Uw vragen of opmerkingen over de risico-evaluatie (« bioveiligheid ») van het dossier  
(menselijke of dierlijke gezondheid, toxiciteit, allergeniciteit, nutritionele impact,  
leefmilieu, …):  
 
Sommige mensen zijn gevoeliger voor HSV 1 dan anderen en maken de reactivatie meermaals door. Hoe 
lang blijft het gemodificeerde virus aanwezig in het lichaam? Ik las dat dit af en toe toch symptomen kan 
geven, hetzij mild. De kans bestaat, theoretisch, dat de gemodificeerde virussen terug een 'wild' HSV 1 
kunnen maken, hoe ziet u dit op langere termijn? Meerdere jaren? Kan men de impact daarvan inschatten? 

 
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, …):  
 
Wat zijn de belangenvermengingen? Wie, van de artsen of onderzoekers, kreeg financieel steun van 
organisaties of bedrijven? Dat vind ik nergens terug.  
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Uw algemene vragen of opmerkingen over dit dossier (voordelen, economische impact,  
vragen in verband met de commercialisering, …):  

 
Geeft dit middel voordelen tov gekende behandelingen? Waarom weer een dure behandeling introduceren? 
 
 
 
Conclusie: 
Het resultaat van de raadpleging werd meegedeeld aan de Bioveiligheidsraad.  
De Bioveiligheidraad heeft geantwoord op de opmerkingen met betrekking tot het risico van persistentie 
van het gemodificeerd virus in het lichaam, het potentieel risico op recombinatie met wild HSV1 en het 
potentiële risico op bijwerkingen op de lange termijn in het document ref. WIV-ISP/41/BAC_2016_0791. 
 
 
 
 


