Datum: 15 augustus 2018
Signaal
Het secretariaat van FIDIN heeft twee meldingen ontvangen over een advertentie van Dechra in twee
verschillende vakbladen, te weten het vakblad Melkvee, een vakblad dat zich richt op de
melkveehouder en het vakblad Veehouder & Veearts. Het betreft een advertentie inzake een
antibioticum dat mogelijk in strijd is met de gedragscode. Het aanprijzen van antibiotica richting
veehouders is verboden omdat het niet past binnen verantwoord diergeneesmiddelengebruik.
Toelichting van het veterinair farmaceutisch bedrijf:
Er is contact gezocht met Dechra die de advertentie heeft geplaatst. Het betreft een advertentie over
een antibioticum in een vakblad dat wordt gelezen door veehouders. Dechra gaf aan dat het niet wist
dat aanprijzing van antibiotica richting veehouders in strijd is met de Code. Dechra heeft aangegeven
de interne procedure aan te passen zodat deze uitingen niet meer zullen voorkomen.
Beoordeling
De advertentie is in strijd met de gedragscode, artikel 4.3. Daar staat dat aanprijzing van een
diergeneesmiddel gericht tot personen die beroepsmatig dieren houden niet is toegestaan indien het
diergeneesmiddel behoort tot een in bijlage 1 opgenomen klasse diergeneesmiddelen. In bijlage 1 is
de klasse antibiotica opgenomen in de lijst. Het betreft in dit geval aanprijzing van een antibioticum
in vakbladen voor veehouders en dat is verboden. In de toelichting van de gedragscode is
aangegeven dat aanprijzingen van antibiotica naar professionele dierhouders niet passen binnen
verantwoord diergeneesmiddelengebruik, waarbij de dierenarts juist terughoudend is met het
voorschrijven.
Conclusie
Het FIDIN secretariaat stelt vast dat de handelswijze van Dechra niet voldoet aan de gedragscode.
Het aanprijzen van antibiotica richting de veehouder vormt een risico voor de gehele sector omdat
het niet past binnen verantwoord diergeneesmiddelengebruik. Daarom is er door het FIDIN
secretariaat besloten om een signaal te publiceren op de website van de CAVP. Omdat Dechra heeft
aangegeven niet op de hoogte te zijn van artikel 4.3. is besloten de naam van het veterinair
farmaceutisch bedrijf te vermelden.
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