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Klachten
De CAVP heeft voor één klacht, zaak 2017-03, die in 2017 is ingediend, begin 2018 uitspraak
gedaan. Eén zaak werd vroegtijdig ingetrokken omdat partijen daarin overeenstemming
hebben bereikt.
Zaak 2017-03 betrof een geschil tussen twee farmaceutische bedrijven over promotionele
uitingen die waren gericht op professionele pensionhouders. De Commissie oordeelde dat de
aanprijzingen niet in alle gevallen conform de SPC zijn en bovendien misleidend en heeft
daarmee de klager in het gelijk gesteld. De professionele pensionhouders worden niet tot het
publiek gerekend, maar gekwalificeerd als professionele dierhouder (in de zin van artikel 4.2
van de Code). Van een schending van het verbod op publieksreclame voor receptgeneesmiddelen is derhalve geen sprake. De uitspraak is gepubliceerd op www.codeavp.nl.
In 2017 is een zogenaamd signaal gepubliceerd op de CAVP-website. Dit signaal ging over
het feit dat een veterinair farmaceutisch bedrijf proactief heeft aangegeven dat er een fout is
begaan bij het plaatsingsschema van advertenties. Het betreft een advertentie over een
antibioticum in een vakblad dat wordt gelezen door veehouders. De handelswijze van het
veterinair farmaceutisch bedrijf voldoet niet aan de gedragscode. Er is volstaan met het
publiceren van signaal op de website van de CAVP, zonder vermelding van de naam van het
veterinair farmaceutisch bedrijf.
Transparantie
In 2017 zijn voor de vierde keer de financiële relaties tussen dierenartsen en veterinairfarmaceutische bedrijven betreffende samenwerkingen op het gebied van sponsoring en
dienstverlening gepubliceerd in het Transparantieregister Zorg. De relaties over het jaar 2016
tussen dierenartsen en veterinair-farmaceutische bedrijven vertegenwoordigen nog geen 1%
van de totaal gemelde financiële relaties tussen zorgprofessionals en de farmaceutische
industrie. Zie hier voor meer informatie.
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