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Verslag van de raadpleging van het publiek over het dossier B/BE/17/W1 
 

Klinische proef 2015-005115-41 van de firma Transgene : A phase II study evaluating the efficacy and the 

safety of first-line chemotherapy combined with TG4010 and nivolumab in patients with advanced non-

squamous Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC)  

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 07/07/2017 tot 06/08/2017.  
 
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 2 formulieren verstuurd via de website. Deze formulieren werden ingevuld in het Frans. 

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

 
(1) Lorsque, comme il me semble ici, les avantages potentiels sont beaucoup plus grands que les 

inconvénients potentiels, faire des essais à vocation thérapeutique avec des personnes informées est 
souhaitable dans un monde où l'immense majorité des décès (70 %) sont dûs à des maladies liées au 
vielllissement (dont le cancer) et alors que nous avons encore peu de moyens contre ces maladies. 
Ne rien faire serait en termes éthiques de la non-assistance à personne en danger, à savoir de la non-
asssitance tous ceux qui demain auront des cancers du poumon. 
 

(2) Augmenter l'efficacité d'un traitement contre le cancer ne peut avoir qu'un impact économique 
positif sur les dépenses en santé publique. En cas de succès et de commercialisation, j'ose espérer 
que le traitement sera accessible à tous. 

 
Conclusie: 
Het resultaat van de raadpleging werd gecommuniceerd aan de Bioveiligheidsraad.  
De Bioveiligheidsraad heeft geen antwoord geformuleerd omdat deze opmerkingen niet rechtstreeks 
betrekking hadden op bioveiligheid.   


