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VRAGEN EN ANTWOORDEN INZAKE INTREKKING VAN DE VERGUNNING VOOR 
HET IN DE HANDEL BRENGEN 

van 
ORBEC 

Algemene Internationale Benaming (INN): beclometasondipropionaat 

 
Op 22 mei 2008 heeft DOR BIOPHARMA UK Ltd het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik (CHMP) officieel op de hoogte gebracht van haar beslissing om haar aanvraag van een 
vergunning voor het in de handel brengen van orBec voor de behandeling van gastro-intestinale graft-
versus-hostziekte (transplantaat-tegen-gastheerziekte in het maagdarmkanaal) te trekken. orBec werd 
op 13 maart 2002 aangewezen als weesgeneesmiddel. 
 
Wat is orBec? 
OrBec is een geneesmiddel dat de werkzame stof beclometasondipropionaat bevat. Het middel zou 
beschikbaar zijn in de vorm van twee afzonderlijke tabletten, die tegelijk moesten worden ingenomen: 
één tablet met onmiddellijke afgifte (onmiddellijke afgifte houdt in dat de tablet zodanig is gemaakt 
dat de werkzame stof onmiddellijk vrijkomt) en één maagsapresistente tablet (maagsapresistent wil 
zeggen dat de inhoud van de tablet de maag passeert zonder te worden afgebroken tot deze in de darm 
terechtkomt). 
 
Voor welke behandeling was orBec bedoeld? 
OrBec zou worden gebruikt voor de behandeling van gastro-intestinale graft-versus-hostziekte. Graft-
versus-hostziekte kan optreden bij patiënten die een weefsel- of orgaantransplantatie hebben 
ondergaan, wanneer de cellen in het getransplanteerde weefsel of orgaan de patiënt als 
'lichaamsvreemd' herkennen en het lichaam aanvallen. Bij patiënten met gastro-intestinale graft-
versus-hostziekte worden de maag en darm aangetast, waardoor deze organen ernstig ontstoken raken. 
 
Hoe wordt verwacht dat orBec gaat werken? 
De werkzame stof van orBec, beclometasondipropionaat, is een corticosteroïd dat al sinds de jaren 
zeventig van de vorige eeuw wordt gebruikt in geneesmiddelen voor inhalatie en voor toepassing in de 
neus en op de huid. De werking van beclometasondipropionaat berust op afremming van de activiteit 
van het immuunsysteem (het natuurlijke afweersysteem van het lichaam) doordat het middel zich 
hecht aan receptoren op diverse typen afweercellen. In het geval van orBec moest 
beclometasondipropionaat oraal (via de mond) worden ingenomen zodat het in het maag-darmkanaal 
zijn werking zou kunnen uitoefenen. Naar verwachting zou het receptoren in het maag-darmkanaal 
blokkeren, waardoor plaatselijk de vorming wordt tegengegaan van stoffen die betrokken zijn bij de 
herkenning van lichaamsvreemde cellen en bij het ontstekingsproces. Verwacht werd dat hierdoor de 
beschadiging van maag en darm zou afnemen. 
 
Welke documentatie heeft de firma bij het CHMP ingediend als ondersteuning van de 
aanvraag? 
De aanvrager heeft gegevens over proefmodellen voor beclometasondipropionaat uit de 
wetenschappelijke literatuur overgelegd. 
De werkzaamheid van orBec werd beoordeeld in één hoofdonderzoek, waarin orBec werd vergeleken 
met een placebo (een schijnbehandeling) bij 129 patiënten met gastro-intestinale graft-versus-
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hostziekte. De belangrijkste graadmeter voor de werkzaamheid was hoe lang het duurde tot de 
behandeling tijdens de behandelperiode van 50 dagen niet langer werkte. 
 
In welke beoordelingsfase werd de aanvraag ingetrokken? 
De firma trok de aanvraag in op dag 180 van de beoordelingsfase. 
Nadat het CHMP de antwoorden van de firma op een lijst met vragen had beoordeeld, waren er nog 
steeds onopgeloste problemen. 
Normaal gesproken heeft het CHMP tot 210 dagen nodig om een nieuwe aanvraag te beoordelen. Op 
basis van de bestudering van de oorspronkelijke documentatie stelt het CHMP een vragenlijst op (op 
dag 120), die de firma wordt toegestuurd. Wanneer deze vragen zijn beantwoord, bestudeert het 
CHMP de antwoorden en stelt, alvorens een advies uit te brengen, op dag 180 eventuele verdere 
vragen. Nadat het CHMP advies heeft uitgebracht, duurt het gewoonlijk ongeveer twee maanden 
voordat de Europese Commissie een vergunning afgeeft. 
 
Wat was de aanbeveling van het CHMP op dat moment? 
Op basis van de bestudering van de gegevens en het antwoord van de firma op de lijst met vragen van 
het CHMP, had het CHMP op het moment van de intrekking enige bedenkingen en was het de 
voorlopige mening toegedaan dat orBec niet kon worden goedgekeurd voor de behandeling van 
gastro-intestinale graft-versus-hostziekte. 
 
Wat waren de belangrijkste bedenkingen van het CHMP? 
Het CHMP was bezorgd dat het enige hoofdonderzoek de werkzaamheid van orBec niet aantoonde. 
Wat betreft verlenging van de periode tot terugkeer van de ziekte tijdens de behandelperiode van 50 
dagen, was orBec niet significant beter dan placebo. Het CHMP had ook bedenkingen tegen het feit 
dat de meeste patiënten die aan het onderzoek deelnamen, afkomstig waren uit één onderzoekscentrum 
en dat de resultaten daarom niet representatief waren voor de algehele populatie. Daarnaast merkte het 
CHMP op dat er onvoldoende gegevens waren om aan te tonen hoe de werkzame stof in orBec in het 
maag-darmkanaal werkt wanneer dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van gastro-intestinale 
graft-versus-hostziekte. 
Daarom was het CHMP op het tijdstip van de intrekking van mening dat het voordeel van orBec 
onvoldoende was aangetoond en dat de voordelen niet opwogen tegen de vastgestelde risico’s. 
 
Welke redenen gaf de firma op voor het intrekken van de aanvraag? 
De brief van de firma waarin het Europees Geneesmiddelenbureau op de hoogte wordt gesteld van de 
intrekking van de aanvraag kan men hier vinden. 
 
Welke gevolgen heeft de intrekking voor patiënten die deelnemen aan klinische proeven met 
orBec of dit geneesmiddel met speciale toestemming toegediend krijgen? 
De firma heeft het CHMP laten weten dat er geen gevolgen zijn voor patiënten die momenteel 
deelnemen aan klinische onderzoeken met orBec, noch voor patiënten die het geneesmiddel met 
speciale toestemming toegediend krijgen. 
Indien u deelneemt aan een klinische proef of het geneesmiddel met speciale toestemming krijgt en 
meer informatie wenst over uw behandeling, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. 
 

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/orBec/withdrawalletter.pdf

