
CGR: Wat gebeurde er allemaal? Jan Verschoor, Stichting CGR 
 
Jan Verschoor (Stichting CGR) begint de bijeenkomst  met het uiteenzetten van de wijzigingen in de 
Code Geneesmiddelen Reclame van het afgelopen jaar. Hij kijkt terug op recente gebeurtenissen in 
het farmaceutisch landschap. Zo hebben diverse media aandacht besteed aan de financiële relaties 
tussen farmaceutische bedrijven en artsen door middel van kritische artikelen en ranglijsten met 
bedragen die artsen hebben ontvangen. Daarnaast heeft Verschoor nieuws te melden over reclame 
voor toedieningsapparaten, de sponsoring van bijeenkomsten en projecten en veranderingen in de 
nabije toekomst. 
 
Toedieningsapparaten: wanneer is er sprake van reclame? 
Er zijn een aantal ontwikkelingen geweest in het afgelopen jaar, zoals op het gebied van 
toedieningsapparaten. Zo was er onduidelijkheid in het veld en bij de IGZ over deze apparaten met 
betrekking tot reclame. Soms is reclame voor de één, ook reclame voor de ander. Dus wat is nu 
reclame en wat is informatie? Er was behoefte aan een helder kader waaraan iedereen zich kan 
houden. Een bijeenkomst van de CGR heeft vervolgens geleid tot een kader met 3 categorieën:  

1. directe reclame (toedieningsapparaat dat is geregistreerd als een geneesmiddel),  
2. indirecte reclame (toedieningsapparaat dat is bestemd om in combinatie met één of 

meerdere geneesmiddelen van dezelfde leverancier (of samenwerkende leveranciers) te 
worden gebruikt) en  

3. geen reclame (toedieningsapparaat dat is bestemd om in combinatie met meerdere 
geneesmiddelen van diverse leveranciers te worden gebruikt).  

 
Reclame voor een toedieningsapparaat is dus niet toelaatbaar richting niet-beroepsbeoefenaren 
indien sprake is van directe of indirecte reclame voor een receptgeneesmiddel. Informatie 
(waaronder het geven van gebruiksinstructies) aan niet-beroepsbeoefenaren is in die gevallen wel 
toelaatbaar, maar dient wel evenwichtig en compleet te zijn. Mocht je je op een bepaalde doelgroep 
richten zoals POH’s (praktijkondersteuners huisartsen) of verpleegkundigen, is evenwichtige en 
complete informatie over alle behandelingen en behandelopties niet nodig indien zij het betreffende 
geneesmiddel reeds toedienen.  
 
Daarnaast merkte Verschoor op dat het ongevraagd toesturen van informatie, zoals bijvoorbeeld een 
gebruiksfilmpje, ook onder reclame valt. Ook de vormgeving van informatiebronnen moet verschillen 
van o.a. het standaard branding kleurgebruik, anders wordt de informatie alsnog als reclame 
beschouwd.  
 
Sponsoring van bijeenkomsten 
In het afgelopen jaar hebben ook ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van bijeenkomsten 
waar onder andere artsen worden uitgenodigd. Hierbij gelden wederom richtlijnen die zullen 
verschillen van geval tot geval. Stel jezelf bij sponsoring de volgende vragen: “Wat is de reden voor 
een beroepsbeoefenaar om deel te nemen aan de bijeenkomst?”, “Is de locatie passend qua ligging 
en faciliteiten?”, “Zijn kosten voor reis, verblijf en inschrijving redelijk en niet voor recreatieve 
doeleinden?” en “Zijn alle afspraken helder vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst?”. 
Daarnaast moeten alle individuele bijdragen van vergunninghouders bekend zijn en de kosten voor 
gastvrijheid binnen een jaarlijks maximum blijven. Ook is er de mogelijkheid voor commerciële 
congresorganisaties tot een preventieve toetsing, nog voordat alle sponsors bekend zijn. Voorwaarde 
is wel dat een totale begroting wordt ingediend waarin de totaal te verwachten inkomsten 
inzichtelijk worden gemaakt en onderscheid wordt gemaakt tussen gastvrijheidskosten, recreatieve 
kosten en algemene organisatiekosten. Vervolgens zal achteraf een toelichting over de opvolging van 
het adviesoordeel, motivatie voor eventuele afwijkingen en een gespecificeerde eindafrekening 
moeten worden verstrekt.  
 



Ondanks dat het  moeilijk is om te bepalen of de totale kosten aan gastvrijheid binnen het jaarlijkse 
maximum blijven, moet een beroepsbeoefenaar er altijd toe in staat zijn om dit voor hem/haar 
inzichtelijk te krijgen. Om deze reden neemt de CGR steeds meer congresorganisaties mee om die 
transparantie naar de beroepsbeoefenaren te kunnen bieden. Zo helpt de CGR organisaties om 
overzichten geautomatiseerd te laten verstrekken aan beroepsbeoefenaren wanneer gastvrijheid 
tijdens een bijeenkomst wordt vergoed door vergunninghouders. 
 
Sponsoring van activiteiten en projecten 
Wat betreft sponsoring van activiteiten zijn de voorwaarden al vrij lang hetzelfde. Er moet sprake zijn 
van innovatieve / kwaliteitverbeterende activiteiten, (in)directe verbetering van zorg of medische 
wetenschap en de activiteiten mogen niet volledig op andere reguliere wijze worden gefinancierd. 
Het financieren van bijvoorbeeld nieuwe laptops is niet toegestaan. Daarnaast mag er geen 
sponsoring plaatsvinden van individuele beroepsbeoefenaren. Een huisartsenpraktijk bijvoorbeeld 
mag dus wel benaderd worden, maar een individuele huisarts niet, tenzij het gaat om sponsoring van 
de drukkosten van een proefschrift. Als laatste mag de sponsoring geen rechtstreeks commercieel 
doel hebben. Hierbij wordt ook gekeken naar de manier waarop beroepsbeoefenaren worden 
geselecteerd. “Hoe groot is het bestand, op welke manier wordt gekozen?” Ook is onafhankelijkheid 
belangrijk: een verpleegkundige mag worden gesponsord door, maar niet in dienst zijn van de 
farmaceut. 
 
Wat komt eraan? 
Als laatste gaf Verschoor een overzicht van te verwachten ontwikkelingen. Zo moeten binnenkort 
ook financiële relaties met tussenpartijen die geen samenwerkingsverband of instelling van een 
beroepsbeoefenaar zijn, zoals commerciële congresorganisaties, openbaar worden gemaakt. Om dit 
te bewerkstelligen zal voorlichting over zelfregulering richting deze doelgroepen en 
beroepsbeoefenaren worden gegeven. Tevens zal de zelfevaluatie gunstbetoon bij accreditatie via 
KNMG naar andere beroepsgroepen worden uitgebreid en zal nadere invulling worden gegeven aan 
de eis dat gastvrijheid beperkt moet blijven tot hetgeen ‘strikt noodzakelijk’ is voor deelname aan 
een bijeenkomst.  


