CAVP 2020-01 Zoetis/Boehringer Ingelheim
Zoetis BV heeft een klacht ingediend over een mogelijke overtreding van de regels inzake
diergeneesmiddelenreclame door Boehringer Ingelheim BV. De klacht betreft een
advertentie in Beter Big (mei 2020) en op Varkens.nl (mei 2020) inzake CircoFLEX.
Zoetis geeft aan dat de in de advertentie gebruikte tekst in strijd is met artikel 5.1 van de
Code CAVP. In de advertentie staat:
“Met DiaTEC is CircoFLEX klaar voor de toekomst
DiaTEC is de nieuwe filtratiestap in het productieproces van Ingelvac CircoFLEX. Hierdoor is
het product onschadelijk voor levend PRRS-vaccin en kan het hiermee gemengd worden
toegediend. De registratieprocedure voor gemengd toedienen is gestart, goedkeuring wordt
in 2021 verwacht.”
Volgens Zoetis is deze tekst in de advertentie in strijd met de Code CAVP, meer specifiek
met artikel 5.1 dat stelt dat iedere claim ten aanzien van de werking en/of eigenschappen
van het diergeneesmiddel in overeenstemming met de registratiebeschikking dan wel
vastgestelde SPC dient te zijn.. Door de claim dat DiaTEC ‘beschermt tegen Circo & PRRS’
verwacht de lezer dat het combinatie product een dubbele bescherming biedt. De advertentie
prijst een middel aan dat op het moment van aanprijzing nog niet op de markt is gebracht.
Door het ontbreken van een registratiebeschikking, kunnen dergelijke claims niet worden
gemaakt. Hierdoor is de betreffende advertentie in strijd met de Code. Daarnaast voldoet de
tekst ook niet aan de eisen gesteld in de “Nadere voorwaarden voor toegestane
publieksinformatie voor receptplichtige diergeneesmiddelen”. Punt 3 benadrukt dat de inhoud
en presentatie van de informatie voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo moeten deze zijn
gebaseerd op verifieerbare feiten. Daarnaast mag de informatie niet in tegenspraak zijn met
de SPC van het betrokken diergeneesmiddel, zoals deze is goedgekeurd door de
autoriteiten. Door het ontbreken van een registratiebeschikking is de advertentie ook in strijd
met deze voorwaarden uit de Code.
Oordeel van de Keuringsraad:
De Keuringsraad is van oordeel dat Boehringer de Code CAVP heeft overtreden en meer
specifiek artikel 5.1. en punt 3 van de Nadere voorwaarden voor toegestane
publieksinformatie voor receptplichtige diergeneesmiddelen. De tekst in de advertentie is niet
in overeenstemming met de van overheidswege goedgekeurde SPC van het
diergeneesmiddel CircoFLEX.
Gezien het feit dat Boehringer heeft aangegeven de betreffende advertentie in de toekomst
niet meer te zullen gebruiken bij de aanprijzing van CircoFLEX, kan worden besloten deze
klacht af te doen met een publicatie van de feiten.

