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Feiten
In 2013 zijn twee klachten ingediend tegen dezelfde reclamecampagne van een veterinairfarmaceutisch bedrijf. Het betrof een advertentie en brochure voor een vaccin.
In zaak 2013-1 betrof de klacht het gebruik van een stopteken in een advertentie, de uiting dat
het vaccin complete immuniteit biedt en de uiting dat het vaccin een optimale bescherming
biedt. De Commissie acht het gebruik van het stopteken en de uiting van optimale
bescherming toelaatbaar, maar oordeelt dat de claim van complete immuniteit duidt op 100%
bescherming, die het betrokken vaccin niet beidt. Deze laatste claim is derhalve misleidend.
Als maatregel acht de Commissie voldoende dat de claim in de toekomst niet meer wordt
gebruikt. Het terughalen van de brochure of het plaatsen van een rectificatie worden als te
verstrekkend geoordeeld.
In zaak 2013-2 maakte een veterinair-farmaceutisch bedrijf bezwaar tegen de claim in de
brochure dat een volvirus antigenen een betere immunogeniteit bieden dan antigenen die
slechts bestaan uit delen van een virus. De Commissie acht deze klacht gegrond. Een bevel tot
het sturen van een rectificatiebrief acht de Commissie een te verstrekkende maatregel, gezien
de houdbaarheid van de brochure.
Veranderingen in het Reglement
De KNMvD en FIDIN hebben besloten de omvang van de kosten van de procedure waarin de
in het ongelijk gestelde partij kan worden veroordeeld, per 1 januari 2014 te verhogen tot
€ 3.000.
Gelijktijdig wordt het secretariaat van de Commissie ondergebracht bij de Keuringsraad
KOAG/KAG. De Keuringsraad geeft uitvoering aan de zelfregulering van humane
geneesmiddelen. Aangezien de regels van de CAVP op dezelfde leest zijn geschoeid als de
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zelfregulering voor humane geneesmiddelen, ligt het onderbrengen van het secretariaat bij de
Keuringsraad voor de hand.
Adres:
Keuringsraad
Buitenveldertselaan 106
1081 AB Amsterdam
e-mail: keuringsraad@koagkag.nl
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