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Vragen en antwoorden 

Intrekking van de aanvraag van een vergunning voor het 
in de handel brengen van Joulferon (albinterferon alfa-2b) 
 

Op 16 april 2010 heeft de firma Novartis Europharm Limited 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 Joulferon in te trekken. Joulferon was bedoeld voor 

de behandeling van een hepatitis C-infectie. 

 

Wat is Joulferon? 

Joulferon is een poeder en oplosmiddel ter bereiding van een oplossing voor injectie. Het bevat de 

werkzame stof albinterferon alfa-2b. Het zou in de handel komen in de vorm van injectiepennen en 

injectieflacons. 

Voor welke behandeling was Joulferon bedoeld? 

Verwacht werd dat Joulferon zou kunnen worden gebruikt voor de behandeling van volwassen 

patiënten met chronische (aanhoudende) hepatitis C (een leveraandoening veroorzaakt door een 

infectie met het hepatitis C-virus). Het zou worden gebruikt bij volwassenen met leverbeschadiging die 

niet eerder waren behandeld met interferon alfa (een ander geneesmiddel tegen hepatitis C).  

Hoe werd verwacht dat Joulferon zou werken? 

De werkzame stof van Joulferon, albinterferon alfa-2b, behoort tot de groep van de ‘interferonen’. Dit 

zijn natuurlijke stoffen die door het lichaam worden geproduceerd om aanvallen als door virussen 

veroorzaakte infecties beter te kunnen bestrijden. De precieze manier waarop ze werken bij virale 

aandoeningen is nog niet helemaal bekend, maar men gaat ervan uit dat zij fungeren als 

immunomodulatoren (stoffen die de werking van het immuunsysteem, het afweersysteem, kunnen 

veranderen). Mogelijk blokkeren ze ook de vermenigvuldiging van virussen.  

Albinterferon is een ‘fusie-eiwit’, bereid uit interferon alfa-2b, dat reeds in antivirale geneesmiddelen in 

de Europese Unie (EU) verkrijgbaar is, en gebonden aan een eiwit dat albumine heet. Door het 
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interferon aan albumine te hechten houdt de werking van het interferon ter bestrijding van het 

hepatitis C-virus na iedere injectie beter en langer aan. Het albinterferon alfa-2b in Joulferon wordt 

vervaardigd volgens een methode die bekend staat als de ‘recombinant-DNA-techniek’: het wordt 

aangemaakt door een bacterie waarin een gen (DNA) is ingebracht dat deze cel in staat stelt interferon 

alfa-2b te produceren.  

Welke documentatie heeft de firma ingediend als ondersteuning van de 
aanvraag? 

De werking van Joulferon werd eerst in proefmodellen getest voordat deze bij mensen werd onderzocht. 

De firma legde de resultaten over van twee hoofdstudies waarbij 2 255 nog niet eerder behandelde 

volwassenen met een hepatitis C-infectie betrokken waren.  In deze studies werd Joulferon vergeleken 

met peginterferon alfa-2a (een ander middel ter behandel van hepatitis C). Beide patiëntengroepen 

namen ook ribavirine (ook een middel tegen hepatitis C). De behandeling duurde zes maanden tot een 

jaar. De belangrijkste graadmeter voor de werkzaamheid was gebaseerd op het gehalte hepatitis C-

virus dat zes maanden na het eind van de behandeling nog in het bloed circuleerde. 

In welke beoordelingsfase werd de aanvraag ingetrokken? 

De aanvraag werd ingetrokken op dag 120. Dit houdt in dat de door de firma oorspronkelijk verstrekte 

documentatie nog door het CHMP bestudeerd werd. 

Wat was de aanbeveling van het CHMP op dat moment? 

De door de firma oorspronkelijk verstrekte documentatie werd nog bestudeerd en het CHMP had dus 

nog geen aanbevelingen gedaan. 

Welke redenen gaf de firma op voor het intrekken van de aanvraag? 

De brief waarin de firma het EMEA op de hoogte brengt van de intrekking van de aanvraag is hier te 

vinden. 

Welke gevolgen heeft de intrekking voor patiënten die deelnemen aan 
klinische proeven of die dit geneesmiddel met speciale toestemming 
krijgen toegediend?  

De firma deelde het CHMP mee dat de intrekking geen invloed had op lopende klinische onderzoeken 

en dat zij Joulferon ter beschikking zou blijven stellen van de patiënten die aan deze proeven 

deelnemen.  

http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/joulferon/H-2166-WL.pdf

