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Klachten
De CAVP heeft in 2015 uitspraak gedaan in een procedure tussen 2 veterinair-farmaceutische
bedrijven (zaak 2015-02). Het betrof de vraag of bepaalde uitingen van een drietal
diergeneesmiddelen op internet en YouTube kunnen worden aangemerkt als publieksreclame
voor een recept-diergeneesmiddel, dat op grond van de Code is verboden. De CAVP oordeelt
dat in de meeste gevallen hiervan sprake is. De totale uiting (tekst, grootte, kleurgebruik,
gebruik van beelden, e.d.) speelt een rol of het als aanprijzend kan worden gezien en ook de
vermelding van een naam van de adverteerder of de merknaam kan aanprijzend zijn. Het
bedrijf dient de uiting met onmiddellijke ingang te staken De uitspraak is gepubliceerd op
www.codeavp.nl.
In 2015 zijn bij de CAVP nog twee klachten ontvangen waarvan de eerste klacht is geschikt
(2015-01). De tweede zaak (2015-03) is in januari 2016 mondeling behandeld.
Transparantie
In 2015 zijn voor de tweede keer de financiële relaties tussen dierenartsen en veterinairfarmaceutische bedrijven betreffende samenwerkingen op het gebied van sponsoring en
dienstverlening over het jaar 2014 gepubliceerd in het Transparantieregister Zorg. De relaties
tussen dierenartsen en veterinair-farmaceutische bedrijven vertegenwoordigen nog geen 1 %
van de totaal gemelde financiële relaties tussen zorgprofessionals en de farmaceutische
industrie. Zie voor meer informatie http://www.transparantieregister.nl/nlNL/Nieuwsberichten/2014/Transparantieregister-Zorg-publiceert-gegevens-201 .
Per 2016 zullen de financiële relaties met betrekking tot implantaten in de humane sectoren
cardiologie en orthopedie, vastgesteld in de nieuwe gedragscode van de Stichting
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Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), worden opgenomen in het
Transparantieregister Zorg.
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