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Klachten
De CAVP heeft in 2016 uitspraak gedaan in twee procedures, zaak 2016-01 en 2016-02.
Het betrof in beide gevallen een zaak tussen twee farmaceutische bedrijven over promotionele
uitingen naar de dierenarts. In de eerste zaak betrof het een aanprijzing van doseringen voor
doeldieren die niet in de SPC zijn opgenomen. De commissie is van mening dat deze uiting
van off-label use in strijd is met de code en heeft de klager in het gelijk gesteld. In de tweede
zaak heeft de commissie geoordeeld over het al dan niet ten onrechte gebruiken van de claim
“dubbele bescherming”. De commissie was van oordeel dat op basis van de SPC de term
“dubbele bescherming” misleidend is en heeft de klager in het gelijk gesteld.
De uitspraken zijn gepubliceerd op www.codeavp.nl.
In 2016 is tevens een signaal gepubliceerd op de CAVP-website. Dit signaal ging over het
mogelijk niet naleven van de gunstbetoonregels van een veterinair farmaceutisch bedrijf. Dit
signaal is opgesteld op basis van een melding bij het FIDIN-secretariaat. De FIDIN-leden
hebben in 2016 de mogelijkheid gekregen onduidelijkheden over de nieuwe
gunstbetoonregels te melden bij het secretariaat. In het signaal is een beoordeling gegeven die
is gedeeld op de website met als doel om de andere veterinair farmaceutische bedrijven de
toepassing van de gunstbetoonregels meer helder te maken.
Transparantie
In 2016 zijn voor de derde keer de financiële relaties tussen dierenartsen en veterinairfarmaceutische bedrijven betreffende samenwerkingen op het gebied van sponsoring en
dienstverlening over het jaar 2015 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/2016/Transparantieregister-Zorg-2015.
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