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De Tweede Kamer heeft een motie aan-
genomen waarin is opgeroepen om het 
centrale transparantieregister voor finan-
ciële relaties in de humane farmaceutische 
sector open te stellen voor de veterinair 
farmaceutische sector. Daarom hebben de 
KNMvD en FIDIN de bestaande regeling 
ter voorkoming van onoorbare beïnvloe-
ding van het voorschrijven of afleveren van 
diergeneesmiddelen (de CAVP) uitgebreid 
met aanvullende gedragsregels. 

Gedragsregels
De aanvullende gedragsregels ver-
plichten tot het openbaar maken van 
overeen gekomen dienstverlenings- en 
sponsorrelaties tussen farmaceutische 
ondernemingen en dierenartsen, dieren-

artsenpraktijken en instellingen waar die-
renartsen werkzaam zijn. Openbaarmaking 
is verplicht indien de betrokken beroeps-
beoefenaar (ook de veeverloskundige, 
castreur, dierenarts-assisent/paraveterinair) 
of de praktijk/instelling in enig kalenderjaar 
meer dan 500 euro (in geld of in natura) 
ontvangt van een farmaceutisch bedrijf. 

Het gaat om alle dienstverlening van 
een beroepsbeoefenaar voor een farma-
ceutische onderneming waar een vergoe-
ding tegenover staat, zoals advieswerk, 
het geven van presentaties, het schrijven 
van artikelen en/of wetenschappelijke ver-
handelingen en veldonderzoek. Daarnaast 
ziet het transparantieregister ook toe op 

Transparantieregister maakt financiële 
relaties met farmaceuten openbaar

Vanaf 2013 treden de gedragsregels 'openbaarmaking financiële relaties' in 
werking. Deze schrijven voor dat overeenkomsten tussen farmaceutische 
ondernemingen en dierenartsen(praktijken) in een openbaar register worden 
op genomen. 

Tekst Harm Haverkamp
Foto Kjell Postema

sponsorovereenkomsten. De trans-
parantie  regels zijn niet alleen van toepas-
sing op vergoedingen in geld, maar ook op 
vergoedingen in natura. Vergoedingen in 
natura dienen te worden opgegeven tegen 
de geldelijke waarde daarvan in het eco-
nomisch verkeer. Financiële relaties (zoals 
inkoopkortingen) die buiten de toepassing 
van de CAVP vallen, vallen ook buiten het 
bereik van deze gedragsregels.

Transparantieregister
De gedragsregels bepalen dat openbaar-
making jaarlijks achteraf zal plaatsvinden 
via één centraal transparantieregister, 
www.transparantieregister.nl. De melding 

van financiële relaties aan het transpa-
rantieregister wordt verzorgd door de 
farmaceutische ondernemingen. Is een 
beroepsbeoefenaar een relatie aangegaan 
met een in het buitenland gevestigde 
farmaceutische onderneming, dan ligt de 
meldingsplicht bij de beroepsbeoefenaar. 
Financiële relaties die betrekking hebben 
op het jaar 2013 en in totaal de grens van 
500 euro overstijgen zullen begin 2014 
moeten worden opgenomen in het cen-
trale register.

Voor meer uitgebreide informatie kunt u 
terecht op onze website in het dossier 
CAVP. De komende periode zullen de 
KNMvD en FIDIN u nader informeren over 
het transparantieregister. 

➤  Meer informatie: dossier CAVP op 

www.knmvd.nl.

De transparantieregels zijn ook van 
toepassing op vergoedingen in natura

Uw keuze voor 
    uiergezondheid
Het meest complete assortiment voor curatieve en 
preventieve behandeling van intramammaire infecties
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Droogstandinjector met de fijnste en meest  
homogene antibioticumdeeltjes voor een  
diepe penetratie in de uier en hoge genezings
percentages.

ORBENIN® EXTRA DRY COW 600 mg suspensie 
voor intramammair gebruik voor runderen. •Uitsluitend 
voor diergeneeskundig gebruik. REG NL 6901-UDA 
•Werkzaam bestanddeel: per injector (3,6 g): cloxacilline 
(als cloxacilline benzathine): 600 mg. 

Droogstandinjector voor een korte droogstand.

ORBENIN® DRY COW •Uitsluitend voor 
diergeneeskundig gebruik. REG NL 1381-UDA. 
•Werkzaam bestanddeel: per injector (3 g): cloxacilline 
(als cloxacilline benzathine): 500 mg. 

Droogstandinjector zonder antibioticum,  
die een fysieke barrière tegen bacteriën vormt  
in het tepelkanaal.

ORBESEAL® Suspensie voor intramammaire toediening 
bij het rund (melkkoeien) bij droogzetten. •Uitsluitend 
voor diergeneeskundig gebruik. REG NL 10082–UDA 
• Werkzaam bestanddeel: Elke injector bevat 4 g pasta 
welke 65% bismuth subnitraat bevat, in een minerale 
olie als drager. 

De enige breedspectrum mastitisinjector met  
prednisolon en clavulaanzuur.

AVULOXIL® Suspensie voor intramammair gebruik 
voor melkgevende runderen. •Uitsluitend voor 
diergeneeskundig gebruik. REG NL 9427-UDA. 
•Werkzame bestanddelen: per injector (3 g): 
200  mg amoxicilline (als amoxycilline trihydraat), 
50 mg clavulaanzuur (als kaliumclavulanaat), 10 mg 
prednisolon. 

De mastitisinjector die de eiwitsynthese remt.

ALBIOTIC® FORMULA •Uitsluitend voor 
diergeneeskundig gebruik. REG NL 9210-UDA. 
•Werkzaam bestanddeel: per injector (10 ml): 
lincomycine (als lincomycinehydrochloride): 330 mg, 
neomycine (als neomycinesulfaat): 100 mg. 

De enige mastitisinjector geregistreerd voor  
behandeling van subklinische mastitis.

PIRSUETM 5 mg/ml intramammaire oplossing voor 
rundvee •Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. 
EU/2/00/027/001-003 REG NL 10153-UDA •Werkzaam 
bestanddeel: Pirlimycine hydrochloride overeenkomend 
met 50 mg pirlimycine per 10 ml injector. 

De NSAID bij acute mastitis en luchtweginfecties  
met eenmalige injectie, en met analgetische en 
antipyretische werking. Zonder wachttijd voor melk.

RIMADYL CATTLE® 50 mg/ml, Oplossing voor injectie 
•Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. REG 
NL 10130-URA • Werkzaam bestanddeel: Carprofen: 
50 mg/ml en als conserveringsmiddel: ethanol:  
0,1 ml/ml. 

Nadere informatie: zie verpakking/bijsluiter of op 
aanvraag beschikbaar bij de registratiehouder: Pfizer 
Animal Health bv-Postbus 37-2900 AA Capelle a/d 
IJssel-Nederland (e-mail: info@pfizeranimalhealth.nl).

Pfizer Animal Health bv  
Postbus 37 2900 AA Capelle a/d IJssel  
www.pfizeranimalhealth.nl - info@pfizeranimalhealth.nl  
©2012 Pfizer Animal Health bv®  Merknaam van Pfizer Inc. N.Y., U.S.A 
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Openbaarmaking zal plaatsvinden via één centraal transparantieregister:  

www.transparantieregister.nl


