
Update CGR-regelgeving  
 
Wat is er het afgelopen jaar veranderd op het gebied van de CGR? En hoe gaat het er eigenlijk aan 
toe bij de Codecommissie van de CGR? Dit en meer kwam aan bod tijdens de CGR-update, 
georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Farma Marketeers (NVFM). 
 
De bijeenkomst vond plaats in het Miele Experience Center in Vianen op 24 september jl. Insteek dit 
jaar was wat er allemaal wél mag, in plaats van wat niet.  
 
Na een introductie van moderator Jan Gerritsen trapte Eveline Loriaux, lid van de Codecommissie van 
de CGR sinds 2009, de bijeenkomst af. Zij gaf een kijkje in de keuken van Codecommissie, met 
bespiegelingen op persoonlijke titel. 
 
Een klacht, en dan? 
Wanneer een klacht binnenkomt bij de CGR, dan wordt deze behandeld door Kamer I van de 
Codecommissie. Kamer II behandelt klachten op het terrein van de KOAG (zelfzorgmiddelen). 
 
De Codecommissie die een klacht over een receptgeneesmiddel behandelt, bestaat bij een kort 
geding uit drie leden: een onafhankelijke voorzitter (advocaat of rechter), een lid namens de 
koepelorganisaties van beroepsbeoefenaren en een lid namens de koepelorganisaties van 
vergunninghouders (en een griffier). Bij een normale procedure komen daar nog een lid van de 
KNMG of KNMP en een lid van Nefarma of Bogin bij.  
 
Klachten gaan veruit in de meeste gevallen over promotionele uitingen. Na de zitting vindt 
beraadslaging plaats. Wanneer een klacht is toegewezen moet de gedaagde de uitingen staken en 
gestaakt houden. Bij een ernstige overtreding kan de Commissie besluiten tot plaatsing van 
rectificatie. De Commissie besluit op welke wijze gerectificeerd moet worden. Er kunnen geen boetes 
worden opgelegd, maar proceskosten moeten wel worden betaald.  
 
Bij ‘draaideur-bedrijven’, waartegen vaker eenzelfde klacht wordt ingediend, kan de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg (IGZ) worden ingeschakeld. De IGZ kan in tegenstelling tot de CGR wel (hoge) 
bestuurlijke boetes opleggen. Eventueel kan nog een beroep worden ingesteld bij de Commissie van 
Beroep, die alleen uit juristen (en een griffier) bestaat. 
 
Loriaux liet weten als Commissielid te kijken of de klacht en het verweer leesbaar en steekhoudend 
zijn. Ook staat de algemene vraag centraal of de beroepsbeoefenaar ‘oneigenlijk’ wordt beïnvloed 
om van een rationale farmacotherapie af te wijken. ‘Steekhoudend’ betekent voor Loriaux ook dat 
het geen ‘geneuzel’ is. In dergelijke situaties proberen bedrijven er vaak ook in onderling overleg 
eerst uit te komen, zo gaf zij aan. 
 
Medische apps 
Rob Peters, Manager at Deloitte Innovation, ging vervolgens in op medische apps en privacy, CE-
markering en (CGR-)richtlijnen. Hierbij speelt onder meer dat we van gezondheidszorg steeds meer in 
de richting van ziektepreventie gaan. Talloze apps spelen hierop in en zetten bovendien in op meer 
zelfzorg. 
 
Wel bestaan er volgens Peters complexe uitdagingen in e-health en m-health, onder meer op het 
gebied van privacy en veiligheid. 
 
Wetgeving aangescherpt 
Zo wordt de Europese privacywetgeving aangescherpt. Dat is volgens Peters erg interessant. Zo 
kunnen hoge boetes worden opgelegd: maximaal €100.000.000 euro of 5% van de jaarlijkse 



wereldwijde omzet. Verder worden de rechten op inzien, wijzigen of deleten van persoonsgegevens 
aangescherpt. Nu duurt het nog wel even voordat deze regelgeving daadwerkelijk is ingevoerd in 
Europa maar naar verwachting wordt uiterlijk volgend jaar de nieuwe regelgeving geaccepteerd en 
zou deze in 2018 effectief zijn. 
 
In Nederland zullen de straffen voor overtreding van de privacywetgeving exponentieel groeien per 1 
januari 2016 al, aldus Peters. Zo wordt de meldplicht voor datalekken en digitaal security incidenten 
aangescherpt. De straffen voor non-compliance of niet het niet melden kan €810.000 per incident 
kosten. 
 
Wat betreft beveiligingsmaatregelen, moeten bedrijven die een app ontwikkelen een risicoanalyse 
maken. Niemand is onhackbaar, aldus Peters. De sleutel ligt dan ook in een stuk monitoring. Het is 
veel belangrijker periodiek te checken of je bent gehackt en te weten hoe je daarop kunt acteren, 
dan een poging te doen onhackbaar te zijn. Zo moeten bedrijven zich afvragen hoe toegang tot 
gevoelige gegevens als gezondheidsgegevens kunnen worden afgesloten. 
 
CE-markering 
Als een bedrijf besluit een app te bouwen, moet worden nagegaan of CE-markering nodig is. Hij 
raadde fabrikanten aan bij inschatting of dit nodig is, te kijken of in de app een oordeel geeft over 
iemands gezondheidstoestand. Bijvoorbeeld over wel of niet naar de dokter gaan of een diagnose 
stellen.  
 
Fabrikanten moeten bij hun app rekening houden met het verbod op publieksreclame voor 
receptgeneesmiddelen. Dit geldt eventueel ook voor de regels voor sponsoring, indien de 
ontwikkeling van een app door beroepsbeoefenaren mede mogelijk wordt gemaakt vanuit de 
farmaceutische industrie. Er bestaan zeker mogelijkheden voor de farmaceutische industrie om apps 
te maken maar let op promotie en reclame die niet in lijn liggen met de CGR richtlijnen. 
 
Update CGR 
Jan Verschoor ging namens de CGR in op de laatste ontwikkelingen in de CGR-regelgeving. Dit deed 
hij aan de hand van drie onderwerpen: financiële relaties met niet-beroepsbeoefenaren, 
wetenschappelijke prijzen en internationale congressen. 
 
Financiële relaties met niet-beroepsbeoefenaren zijn alleen toegestaan, indien deze niet vallen onder 
het verbod op gunstbetoon. Om dit te kunnen bepalen is door de CGR een aantal factoren in de 
Gedragscode vastgelegd, die tegen elkaar dienen te worden afgewogen: 

- Betrokkenheid van de ontvanger bij het voorschrijfgedrag 
- Onderwerp van de relatie 
- Hoogte van de vergoeding 

Bij manifestaties kan worden aangenomen dat er sprake is van een verkoopbevorderend doel, aldus 
Verschoor. Verder geldt in het geval van dienstverlening – net als richting beroepsbeoefenaren – dat 
sprake moet zijn van een marktconform honorarium gelet op hetgeen gangbaar is voor iemand met 
de competenties van de ontvanger. Voor beroepsbeoefenaren zijn deze tarieven overigens 
gemaximeerd.  
 
Wetenschappelijke prijzen 
Volgens de CGR-regelgeving zijn wetenschappelijke prijzen toegestaan. Daarbij moet wel naar een 
tweetal zaken worden gekeken. Ten eerste: is er sprake is van een kennelijk verkoopbevorderend 
doel? De hiervoor vermelde factoren spelen hierbij een rol. Zo kan worden aangenomen dat bij een 
prijs voor individuen eerder sprake zal zijn van een verkoopbevorderend doel dan bij een prijs voor 
een collectief. In dat laatste geval gelden de regels voor sponsoring. Ook moet worden gekeken naar 



het wetenschappelijk karakter van de prijs en de wijze waarop de onafhankelijkheid en transparantie 
wordt geborgd.  
 
Wat betreft de hoogte van de uit te keren prijs is het van belang of de prijs ten goede komt aan een 
collectief of een individu en of de prijs vrij te besteden is of bijvoorbeeld moet worden aangewend 
voor wetenschappelijk onderzoek. De prijs is toegestaan wanneer er geen verkoopbevorderend doel 
is. Is er wél sprake van een verkoopbevorderend doel, dan moet worden gekeken of er sprake is van 
een uitzondering op het verbod van gunstbetoon. Deze uitzonderingen zijn echter alleen van 
toepassing richting beroepsbeoefenaren. Wordt aan de uitzondering voldaan, dan is de prijs 
toegestaan. Over wetenschappelijke prijzen is overigens een nieuwsbrief gepubliceerd op de website 
van de CGR. 
 
Internationale congressen 
Daarna kwamen internationale congressen aan bod. De Nederlandse reclameregels richten zich 
primair op de Nederlandse deelnemers. Voor deelnemers uit andere landen kunnen andere regels 
gelden. Bij grote internationale congressen zijn vaak verschillende soorten deelnemers aanwezig, 
waaronder beroepsbeoefenaren, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere healthcare 
professionals. De CGR heeft onlangs een advies gepubliceerd over een internationale bijeenkomst 
waar beroepsbeoefenaren en niet-beroepsbeoefenaren aan deelnemen (een zogenaamde 
‘gemengde bijeenkomst’). Kenmerkend was dat de deelnemers hoofdzakelijk bestond uit 
beroepsbeoefenaren (2/3) en dat alle deelnemers uit hun professie deelnamen aan de bijeenkomst 
(geen patiënten).  
 
In dit geval is het toelaatbaar geacht dat op de stands van farmaceutische bedrijven reclame voor 
recept-geneesmiddelen werd gemaakt en dat niet-beroepsbeoefenaren in de standruimte aanwezig 
mochten zijn. Dit hield verband met de uitleg van het begrip publieksreclame, waarbij het erom gaat 
dat een reclame-uiting qua inhoud en wijze waarop deze wordt geuit zich kennelijk richt tot anderen 
dan beroepsbeoefenaren. In dit geval werd ervan uitgegaan dat de reclame-uitingen zich juist richten 
op beroepsbeoefenaren en daarom mochten niet-beroepsbeoefenaren passief kennis nemen van de 
reclame-uitingen en ook van reclame voor recept-geneesmiddelen in bijv. het programmaboekjes. 
Echter, het proactief maken van reclame richting de niet-beroepsbeoefenaren is echter niet 
toelaatbaar. Daarom dienen de deelnemers goed herkenbaar te zijn als beroepsbeoefenaar of niet-
beroepsbeoefenaar.  
 
Ook kon Verschoor zich voorstellen dat het uitreiken van congrestassen met promotiemateriaal niet 
toelaatbaar zou worden geacht in de richting van niet-beroepsbeoefenaren. Ook als reclame-uitingen 
op een stand zich specifiek gaan richten tot niet-beroepsbeoefenaren, bijv. een specifieke uiting 
gericht op de POH, dan is alsnog sprake van publieksreclame en kunnen niet-beroepsbeoefenaren 
niet worden toegelaten tot de ruimte waar de stands staan. Dit advies werpt nieuw licht op de 
interpretatie van het begrip ‘publieksreclame’ in het kader van internationale congressen. Of deze 
uitleg ook moet worden gegeven in het geval van nationale congressen, zal nog moeten blijken (bijv. 
uit een adviesaanvraag bij de CGR). Het is niet aannemelijk dat reclame voor recept-geneesmiddelen 
op stands wordt toegestaan in het geval ook patiënten behoren tot de doelgroep van de 
bijeenkomst.  Verwijzen naar advies A15.083 op de CGR website. 
 
Interactieve cases 
Tot slot was het woord aan Ton Artz, advocaat bij Leijnse Artz. Na een korte introductie behandelde 
hij drie interactieve CGR-cases, ook over financiële relaties met niet-beroepsbeoefenaren, 
wetenschappelijke prijzen en internationale congressen. Deelnemers maakten hierbij graag gebruik 
van de mogelijkheid vragen te stellen en toelichting te vragen bij de adviezen die de CGR had 
gegeven bij de behandelde cases.  
 


