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Verslag van de raadpleging van het publiek over het dossier B/BE/17/BVW2 
 
Klinische proef 2015-005480-16 van de firma Amgen : A Phase 1b Study of Talimogene Laherparepvec in 
Combination With Atezolizumab in Subjects with Triple Negative Breast and Colorectal Cancer with Liver 
Metastases 
 
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 08/08/2017 tot 07/09/2017.  
 
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 (1) en in 
het Nederlands (3). 

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

(1) Quel agent virucide est préconisé en cas d'épanchement ? Est-il à disposition du patient et de ses 
proches ? 

 
(2) De kostenbaten analyse is wat mij betreft positief. De mogelijke successen die kunnen geboekt 

worden wegen niet op tegen de risico's. Ook zorgen de onderzoekers dat de risico's ALARA blijven. 
 

(3) / 
 

(4) Er is voldoende aandacht voor de risico's in het dossier; alles is duidelijk omschreven 
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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) / 
 

(3) / 
 

(4) Het is gevaarlijk om dit soort vragen aan het brede publiek te stellen; de kans is groot dat vooral 
tegenstanders hierop zullen reageren. Op die manier krijgt baanbrekend onderzoek geen kans. 
 

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

 
(1) /  

 
 

(2) Goed uitgewerkt dossier met een hoge mate van relevantie. Het toelaten van deze studie is een must 
om de wetenschappelijke vooruitgang in dit onderzoek niet te belemmeren. Als regio is dit een 
unieke kans om een voortrekkersrol te (blijven) spelen.  

 
(3) Ben akkoord met de studie 

 
(4) Er is geen info over de kostprijs van de ontwikkeling en de eventuele mogelijkheden voor 

ontwikkeling indien het product zou blijken te werken. Hoe gemakkelijk is het te produceren en wat 
is de voorzien kost voor de maatschappij. 
Voor elk nieuw molecule zou er ook een gezondheidseconomische evaluatie worden gemaakt naast 
de risico-evaluatie. 

 
 
Conclusie: 
Het resultaat van de raadpleging werd gecommuniceerd aan de Bioveiligheidsraad.  
De Bioveiligheidsraad heeft gereageerd op de opmerkingen met betrekking tot het (bioveiligheids)risico van 
toevallige overdracht van het recombinant herpes virus in het document BAC_2017_0753. 
 
 
 
 


