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Vragen en antwoorden inzake Alcover-granulaat 
(natriumoxybaat 750, 1250 en 1750 mg) 
Resultaten van heronderzoek van een procedure krachtens artikel 29, lid 4, 
van Richtlijn 2001/83/EG 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft op 22 juni 2017 een arbitrageprocedure afgerond naar 
aanleiding van een verschil in inzicht tussen lidstaten van de Europese Unie (EU) met betrekking tot de 
goedkeuring van het geneesmiddel Alcover-granulaat. Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik (CHMP) van het Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Alcover-
granulaat niet opwegen tegen de risico’s ervan, en dat de vergunning voor het in de handel brengen 
niet kan worden verleend in Oostenrijk of in de volgende lidstaten van de EU: Denemarken, Finland, 
Frankrijk, Ierland, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. 

De firma heeft een verzoek gedaan tot heroverweging van het oorspronkelijke advies. Na de redenen 
voor dit verzoek te hebben beoordeeld, onderzocht het CHMP het advies opnieuw en bevestigde het op 
12 oktober 2017 dat de handelsvergunning niet kon worden verleend. 

Wat is Alcover-granulaat? 

Alcover-granulaat is een geneesmiddel dat was bedoeld voor de behandeling van acuut 
alcoholontwenningssyndroom en ter ondersteuning van middellange tot lange onthouding bij 
volwassenen met een alcoholverslaving met een zeer hoge alcoholconsumptie. De werkzame stof in 
Alcover-granulaat, natriumoxybaat, hecht zich aan receptoren (doelwitten) op zenuwcellen van de 
hersenen en het ruggenmerg voor een stof genaamd gamma-aminoboterzuur (GABA), wat een 
kalmerende effect heeft op de activiteit van deze cellen. Aangezien Alcover-granulaat op dezelfde 
manier op deze receptoren aangrijpt als alcohol, zou Alcover-granulaat worden gebruikt om de effecten 
van het stopzetten van het alcoholgebruik bij patiënten met een alcoholverslaving, waaronder agitatie, 
tremor (beven) en problemen met slapen, te behandelen en om de onthouding te helpen handhaven. 

Alcover-siroop is verkrijgbaar in Oostenrijk en Italië. 

Waarom werden Alcover-granulaat beoordeeld? 

Debrégeas & Associés Pharma diende bij de Oostenrijkse regelgevende instantie voor geneesmiddelen 
een aanvraag in voor een gedecentraliseerde procedure voor Alcover-granulaat. Dit is een procedure 
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waarbij één lidstaat (de ‘rapporterende lidstaat’, in dit geval Oostenrijk) een geneesmiddel beoordeelt 
met de bedoeling een handelsvergunning te verlenen die zowel in dit land als in andere lidstaten (de 
‘betrokken lidstaten’, in dit geval Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Polen, Portugal, 
Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden) geldig zal zijn. 

De lidstaten wisten echter geen overeenstemming te bereiken en de Oostenrijkse regelgevende 
instantie voor geneesmiddelen verwees de zaak op 22 december 2016 voor arbitrage naar het CHMP. 

De redenen voor de verwijzing waren door verschillende lidstaten naar voren gebrachte bedenkingen 
over het feit dat de voordelen van Alcover-granulaat niet duidelijk waren aangetoond en dat er sprake 
was van diverse risico's waaronder het risico op verslaving, misbruik en bijwerkingen. 

Wat zijn de conclusies van het CHMP? 

Op grond van de beoordeling van de huidige beschikbare gegevens en de wetenschappelijke discussie 
in het Comité, concludeerde het CHMP dat de gegevens die ter ondersteuning van de aanvraag van 
een vergunning voor het in de handel brengen van Alcover-granulaat waren ingediend, ontoereikende 
en van onvoldoende kwaliteit waren om te kunnen aantonen dat het geneesmiddel werkzaam zou zijn 
bij het voorgestelde gebruik. Er werden risicobeperkende maatregelen voorgesteld voor de bekende 
risico's. Het CHMP concludeerde echter dat de handelsvergunning niet kon verleend in de 
rapporterende lidstaat en de betrokken lidstaten, aangezien de voordelen van Alcover-granulaat niet 
duidelijk waren aangetoond. 

Na heronderzoek bevestigde het CHMP zijn oorspronkelijke advies dat de handelsvergunning niet kon 
worden verleend. Het advies van het CHMP werd toegezonden aan de Europese Commissie, die op 
18/12/2017 een definitief juridisch bindend besluit nam dat in alle EU-lidstaten van toepassing is. 

Dit besluit heeft alleen betrekking op de handelsvergunning voor Alcover-granulaat en niet op Alcover-
siroop. 
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