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Vragen en antwoorden inzake Tibolona Aristo en Tibocina 
en verwante namen (tibolon, tablet, 2,5 mg) 
Resultaten van een procedure krachtens artikel 29, lid 4, van Richtlijn 
2001/83/EG 

Op 19 december 2013 heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een arbitrageprocedure 
afgerond na een verschil van mening tussen lidstaten van de Europese Unie (EU) aangaande de 
goedkeuring van de geneesmiddelen Tibolona Aristo en Tibocina. Het Comité voor geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik (CHMP) van EMA heeft geconcludeerd dat de voordelen van Tibolona Aristo en 
Tibocina groter zijn dan de risico's en dat de vergunningen voor het in de handel brengen verleend 
kunnen worden in Spanje en in de volgende lidstaten van de EU: België, Duitsland en Nederland. 

Wat zijn Tibolona Aristo en Tibocina? 

Tibolona Aristo en Tibocina zijn geneesmiddelen die de werkzame stof tibolon bevatten. Zij zijn 
verkrijgbaar als tabletten (2,5 mg). Tibolon is een vorm van hormoonsuppletietherapie (HST) en wordt 
gebruikt voor verlichting van de symptomen van de menopauze (zoals opvliegers) bij vrouwen die 
minstens 12 maanden geen natuurlijke menstruatie meer gehad hebben. 

Tibolona Aristo en Tibocina zijn generieke geneesmiddelen gebaseerd op een 'referentiemiddel' 
(Liviella) dat in Duitsland goedgekeurd is. 

Waarom werden Tibolona Aristo en Tibocina beoordeeld? 

Aristo Pharma GmbH heeft Tibolona Aristo en Tibocina de Spaanse geneesmiddelenautoriteit voorgelegd 
voor een gedecentraliseerde procedure. Dit is een procedure waarin een lidstaat (de 'referentielidstaat', 
in dit geval Spanje) een geneesmiddel beoordeelt voor eventuele verlening van een vergunning voor 
het in de handel brengen die geldig zal zijn in zowel het eigen land als in andere lidstaten (de 
'betrokken lidstaten'), in dit geval België, Duitsland en Nederland). 

De lidstaten konden echter niet tot overeenstemming komen en de Spaanse geneesmiddelenautoriteit 
verwees de zaak op 31 oktober 2013 naar het CHMP voor arbitrage. 

De redenen voor de verwijzing waren bezwaren van Duitsland inzake de gegevens die ingediend waren 
om aan te tonen dat Tibolona Aristo en Tibocina 'bio-equivalent' waren aan het referentiemiddel 
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Liviella. Twee geneesmiddelen zij bio-equivalent als zij in het lichaam dezelfde concentraties van de 
werkzame stof bereiken. Duitsland vond deze gegevens niet betrouwbaar wegens mogelijke 
tekortkomingen in de manier waarop de onderzoeksmonsters geïdentificeerd en geregistreerd waren 
en de koeling bij opslag en transport van de monsters vastgelegd waren. Dit betekent dat de 
opslagcondities onvoldoende geweest zouden kunnen zijn, wat mogelijk geleid zou kunnen hebben tot 
afbraak van de werkzame stof waardoor de monsters niet geschikt zouden zijn voor onderzoek. 

Wat zijn de conclusies van het CHMP? 

Op grond van de beoordeling van de huidige beschikbare gegevens en de wetenschappelijke discussie 
in het Comité, was het CHMP van mening dat de bio-equivalentie met het referentiemiddel aangetoond 
is. Het bedrijf had aanvullende gegevens ingediend waaruit blijkt dat de monsters voor onderzoek 
onder adequate temperatuursomstandigheden zijn bewaard; dit werd ondersteund door de in het bio-
equivalentieonderzoek geregistreerde concentraties. Het CHMP heeft daarom besloten dat de voordelen 
van Tibolona Aristo en Tibocina groter zijn dan de risico's en dat de vergunningen voor het in de 
handel brengen verleend kunnen worden in de betrokken lidstaten. 

De Europese Commissie heeft hiertoe besloten op 5 maart 2014. 
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