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Inleiding

De Europese Commissie heeft twee voorstellen ingediend over publieksvoorlichting over 
geneesmiddelen. Het eerste is een voorstel1 voor een verordening tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het 
verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en 
diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau, wat 
publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft. Het 
tweede is een voorstel2 voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot 
vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik, wat publieksvoorlichting over receptplichtige geneesmiddelen betreft.

De huidige verordening en richtlijn verbieden publieksgerichte reclame voor receptplichtige 
geneesmiddelen. De huidige wetgeving bevat echter geen gedetailleerde bepalingen 
betreffende voorlichting over geneesmiddelen. Er wordt slechts bepaald dat de 
reclamebepalingen niet van toepassing zijn op bepaalde vormen van voorlichting. Ondanks de 
Gemeenschapswetgeving kunnen de lidstaten de voorlichting over geneesmiddelen dus zelf 
regelen. Bovendien worden de grenzen tussen reclame en voorlichting, en derhalve ook de 
werkingssfeer van de reclamebeperkingen niet overal in de Gemeenschap op dezelfde wijze 
geïnterpreteerd.

Met het ingediende voorstel wordt getracht de leemte in de huidige wetgeving aan te vullen. 
Het doel van het voorstel is om het rationele gebruik van deze geneesmiddelen te verbeteren, 
maar er tegelijkertijd voor te zorgen dat het wettelijk kader direct op de consument gerichte 
reclame voor receptplichtige geneesmiddelen blijft verbieden. De voornaamste elementen 
zijn:
- duidelijk maken dat rechtstreekse publieksvoorlichting over receptplichtige 

geneesmiddelen door houders van een vergunning voor het in de handel brengen is 
toegestaan;

- vaststellen van geharmoniseerde voorwaarden voor de inhoud van de voorlichting die de 
vergunninghouders mogen geven;

- vaststellen van geharmoniseerde kwaliteitsnormen voor dergelijke voorlichting;
- bepalen welke kanalen voor de voorlichting mogen worden gebruikt;
- invoeren van de verplichting voor lidstaten een toezichtsysteem op te zetten voor de 

bovengenoemde bepalingen, en;
- vaststellen van specifieke toezichtregels voor via websites verspreide informatie, teneinde 

rekening te houden met het grensoverschrijdende karakter van internet en dubbel werk bij 
het toezicht te vermijden.

Het standpunt van uw rapporteur

Uw rapporteur voor deze twee adviezen steunt beide door de Commissie ingediende 
voorstellen, omdat hij van mening is dat de Commissie een evenwichtige aanpak heeft 
geformuleerd. Hij is het volledig eens met het idee dat alle Europese patiënten in alle lidstaten 
moeten kunnen beschikken over informatie van een even hoge kwaliteit ten aanzien van 

                                               
1 2008/0255 (COD) - COM(2008)0662 definitief
2 2008/0256 (COD) - COM(2008)0663 definitief
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geneesmiddelen, aangezien dit van essentieel belang is voor hun gezondheid en veiligheid. 
Derhalve zijn zowel het voorstel voor de verordening als het voorstel voor de richtlijn 
welkome stappen in deze richting. Onverminderd het recht van uw rapporteur om andere 
aandachtspunten naar voren te brengen na nadere beschouwing van de voorstellen, is dit 
werkdocument bedoeld om enkele hoofdpunten uit te lichten om het debat in de commissie op 
weg te helpen.

De grens tussen reclame en voorlichting

Op dit punt is uw rapporteur van mening dat het uit politiek oogpunt met name van belang is 
de juiste balans te vinden tussen het zorgen voor objectieve voorlichting aan patiënten, wat 
noodzakelijk en legitiem is, en reclame. Uw rapporteur streeft ernaar om het verbod op direct 
op de consument gerichte reclame voor receptplichtige geneesmiddelen, zoals vastgelegd in 
Richtlijn 2001/83/EG, te handhaven. Hij onderstreept echter dat deze voorlichting aan het 
publiek op een “patiëntvriendelijke” manier moet worden gegeven, zodat het doel van de 
voorlichting wordt bereikt, maar vraagt tegelijkertijd om voorzichtigheid bij de formulering 
van deze richtlijn, zodat het onderscheid tussen reclame en voorlichting nauwlettend wordt 
gehandhaafd.

Kanalen voor het geven van voorlichting

Uw rapporteur deelt de mening dat er meerdere kanalen voor het geven van legitieme 
voorlichting over receptplichtige geneesmiddelen beschikbaar moeten zijn, zoals 
gezondheidsspecialisten, websites, publicaties, enz. Hij wil echter ook benadrukken dat 
voorlichting over geneesmiddelen toegankelijk moet zijn voor gehandicapten, die mogelijk 
geen toegang hebben tot informatie via de reguliere kanalen.

Wat de voorgestelde kanalen betreft is uw rapporteur met name bezorgd over verspreiding 
van informatie via internet. Het verspreiden van informatie over geneesmiddelen via websites 
is op zich logisch, aangezien de technologie zich in maatschappij heeft ontwikkeld en steeds 
meer mensen informatie over gezondheid via internet opzoeken. Desondanks is informatie die 
op internet wordt gepubliceerd lastig onder controle te houden, reden waarom uw rapporteur 
pleit voor strikte regels voor bewaking van deze websites, zodat de nieuwe bepalingen van 
Richtlijn 2001/83/EG volledig worden nageleefd.

Uw rapporteur staat geheel achter de voorstellen van de Commissie over de beschikbaarheid 
van productinformatie in alle officiële talen van de lidstaten waar het product op de markt is 
toegelaten. De bevoegde autoriteiten dienen tevens te controleren of deze bepaling wordt 
nageleefd.

Kwaliteit van de verspreide informatie

Uw rapporteur is van mening dat de voorgestelde criteria voor het handhaven van hoge 
kwaliteitsnormen voor verspreide informatie bevredigend zijn.
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Uw rapporteur is niet specifiek bezorgd over het feit dat de farmaceutische industrie een 
potentiële bron is van te verspreiden informatie, zolang geheel wordt voldaan aan de 
kwaliteitscriteria voor deze informatie. Om ervoor te zorgen dat patiënten in Europa optimaal 
worden beschermd, moet de nadruk meer op de kwaliteit van de informatie worden gelegd 
dan op de bron, waarbij vooral in aanmerking moet worden genomen dat de farmaceutische 
industrie als producent een uitstekende bron van informatie zou vormen.


