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Informatie of reclame? Uiting Pfizer inzake 
een van haar vaccins wordt bestempeld als 
ontoelaatbare publieksreclame voor een 
receptgeneesmiddel

College van Beroep van de Reclame Code 
Commissie 
12 oktober 2021, dossiernr. 2021/00231 - CVB
Noot dhr. mr. drs. R.M. Sjoerdsma

Publieksreclame receptgeneesmiddel. 
Informatie. Reclame voor denkbeeld. Vaccin. 

[Gnw art. 1, 85; CPG art. 2, 3; NRC art. 2]Noot dhr. mr. drs. R.M. Sjoerdsma

Feiten: Pfizer heeft in de ANWB Kampioen een ui-
ting laten opnemen, waarin onder de aanhef 
‘Wandelaars weten alles van verrassingen’ is op-
genomen: ‘Laat je daarom niet verrassen door 
teken & TBE. Goed voorbereid de natuur in? Voor-
kom vervelende verrassingen zoals een teken-
beet. Die kan vervelende gevolgen hebben zoals 
de ziekte van Lyme. Maar een teek kan ook het 
TBE virus bij zich dragen dat hersenvliesontste-
king veroorzaakt. Bescherm jezelf tegen TBE en 
draag in bossen en natuurgebieden lange kleding 
en gebruik een insectenwerend middel met DEET. 
Vaccinatie kan helpen om TBE te voorkomen. In-
formeer naar de mogelijkheden bij jouw huisarts, 
GGD of apotheker.’ Klager stelt dat Pfizer hiermee 
het verbod op publieksreclame voor receptge-
neesmiddelen overtreedt. Pfizer voert gemoti-
veerd verweer.
Uitspraak: Niet in geschil is dat het hier gaat om 
een receptgeneesmiddel. Zowel de Reclame Code 
Commissie als het College van Beroep verwerpen 
de verweren van Pfizer dat de bestreden uiting 
enkel informatie over aandoeningen betreft en, 
voor zover er sprake van reclame zou zijn, het en-
kel reclame betreft voor het denkbeeld dat men er 
goed aan doet zich te beschermen tegen tekenbe-
ten en TBE en/of dat het enkel bedrijfsreclame 
betreft. Beide instanties lezen in de uiting een 
aansporing van het publiek om zich tot een zorg-
verlener te wenden met het doel zich te laten 

vaccineren met een vaccin tegen het TBE-virus, en 
dat daarbij wordt gezinspeeld op een door Pfizer 
gefabriceerd vaccin. Er wordt geoordeeld dat 
sprake is van verboden publieksreclame voor een 
receptgeneesmiddel en dus strijd met art. 3a 
Code Publieksreclame Geneesmiddelen en art. 2 
Nederlandse Reclame Code.

Pfizer
tegen
Klager

De bestreden uiting, de inleidende klacht en de be-
slissing van de Commissie
De klacht is gericht tegen een uiting van Pfizer in 
de ANWB Kampioen. Daarin staat onder de aan-
hef “Wandelaars weten alles van verrassingen” de 
volgende tekst:
“Laat je daarom niet verrassen door teken & TBE
Goed voorbereid de natuur in? Voorkom verve-
lende verrassingen zoals een tekenbeet. Die kan 
vervelende gevolgen hebben zoals de ziekte van 
Lyme. Maar een teek kan ook het TBE-virus bij 
zich dragen dat hersenvliesontsteking veroor-
zaakt. Bescherm jezelf tegen TBE en draag in 
bossen en natuurgebieden lange kleding en ge-
bruik een insectenwerend middel met DEET. 
Vaccinatie kan helpen om TBE te voorkomen. 
Informeer naar de mogelijkheden bij jouw huis-
arts, GGD of apotheker.”
Onderaan de uiting staat:
“Loop jij risico? Kijk op meerwetenovertbe.nl” 
met daarnaast het logo van Pfizer.
De klacht luidt dat in de uiting verboden reclame 
wordt gemaakt voor vaccinatie. Duidelijk is dat 
men bijvoorbeeld bij een bezoek aan de huisarts 
zal vragen naar een Pfizer vaccin, gezien het logo 
van Pfizer.
De Commissie heeft de klacht aldus opgevat dat 
appellant de uiting in strijd acht met het verbod 
op publieksreclame voor receptgeneesmiddelen 
in artikel 85 onder a Geneesmiddelenwet en in 
artikel 3 onder a van de Code Publieksreclame 
voor Geneesmiddelen (CPG). De Commissie 
heeft overwogen dat men in de uiting wordt ge-
waarschuwd voor de mogelijk vervelende gevol-
gen van een tekenbeet, zoals de ziekte van Lyme 
en door het TBE-virus veroorzaakte hersenvlies-
ontsteking. In dit verband wordt de lezer in het 
bijzonder aangespoord om zich tegen het TBE-vi-
rus te beschermen, ten eerste door in bossen en 
natuurgebieden lange kleding te dragen en een 
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insectenwerend middel met DEET te gebruiken, 
maar vervolgens ook door zich te laten vaccine-
ren. Nu men in de uiting wordt aangespoord om 
zich voor wat betreft vaccinatie ter voorkoming 
van TBE te laten informeren bij huisarts, GGD of 
apotheker en daaronder het logo van Pfizer is op-
genomen, terwijl Pfizer een TBE-vaccin levert, is 
er volgens de Commissie sprake van een vorm 
van beïnvloeding met het kennelijke doel het 
voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van 
een geneesmiddel te bevorderen, dan wel het ge-
ven van de opdracht daartoe. Hierdoor gaat het 
om reclame als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder xx 
van de Geneesmiddelenwet. Aannemelijk is dat 
de lezer van de uiting, die zich naar aanleiding 
hiervan nader laat informeren, bij de huisarts, 
GGD of apotheker zal vragen naar een vaccin van 
Pfizer. Het verweer dat de CPG in dit geval niet 
van toepassing is, gelet op het bepaalde in arti-
kel  2 CPG, kan niet slagen, aangezien de uiting 
niet beperkt is tot informatie betreffende gezond-
heid of ziekte bij de mens. Omdat het in dit geval 
gaat om een geneesmiddel dat uitsluitend op re-
cept ter hand mag worden gesteld, is artikel 85 
van de Geneesmiddelenwet en derhalve artikel 2 
NRC overtreden. Bovendien is de uiting in strijd 
met artikel 3 onder a CPG.

De grieven
Deze komen in de kern erop neer dat de Commis-
sie de uiting ten onterechte in strijd heeft geacht 
met artikel 2 NRC en artikel 3 onder a CPG, al-
thans dit onvoldoende heeft gemotiveerd. De af-
zonderlijke grieven worden als volgt weergege-
ven.

Grief 1
De Commissie maakt een onjuiste koppeling tus-
sen de verschillende elementen in de uiting. De 
Commissie stelt dat men in de uiting wordt ge-
waarschuwd voor de vervelende gevolgen van een 
tekenbeet, zoals de ziekte van Lyme en door het 
TBE-virus veroorzaakte hersenvliesontsteking. 
Vervolgens stelt de Commissie dat de lezer wordt 
aangespoord om zich tegen het TBE-virus te be-
schermen, ten eerste door lange kleding te dragen 
en een insectenwerend middel met DEET te ge-
bruiken, maar ook door zich te laten vaccineren. 
Daarna koppelt de Commissie de volledige twee-
de helft van de uiting aan de mogelijkheid tot 
vaccinatie. Dat is onjuist. Het element “Loop jij 
risico? Kijk op meerwetenovertbe.n/” en de ver-

melding van Pfizer als afzender van de uiting zijn 
losgekoppeld van de tekst erboven. Deze elemen-
ten hebben derhalve niet alleen of in het bijzonder 
betrekking op de mogelijkheid van vaccinatie. De 
enige tekst in de uiting die betrekking heeft op de 
mogelijkheid van vaccinatie is: “Vaccinatie kan 
helpen om TBE te voorkomen. Informeer naar de 
mogelijkheden bij jouw huisarts, GGD of apothe-
ker.” Dit is slechts een klein onderdeel van de ui-
ting als geheel. Niet gezegd kan worden dat, gelet 
op de totaliteit van de uiting, deze een verkoopbe-
vorderend doel of aanprijzend karakter heeft.

Grief 2
Onduidelijk is waar de Commissie het kennelijk 
verkoopbevorderend doel van de uiting uit af-
leidt. Men wordt daarin niet aangespoord om zich 
te laten vaccineren. Uit het toepasselijke juridi-
sche kader blijkt dat het feit dat in een uiting ge-
richt op het publiek in het kader van een aandoe-
ning de mogelijkheid van het gebruik van een 
receptgeneesmiddel wordt genoemd, nog niet 
maakt dat sprake is van reclame voor een recept-
geneesmiddel. Dit geldt ook indien de uiting af-
komstig is van een geneesmiddelenfabrikant die 
voor de betreffende aandoening een receptge-
neesmiddel op de markt brengt. Daarvoor zijn 
aanprijzende elementen nodig, zoals superlatie-
ven, adjectieven, winacties, claims en eenzijdige, 
ongebalanceerde informatie. Die bevat de uiting 
niet. Dat in de uiting het type geneesmiddel wordt 
genoemd waarover huisarts, GGD of apotheker 
meer informatie kan verschaffen – te weten een 
vaccin – is nuttige informatie in het belang van de 
volksgezondheid. Voorkomen moet worden dat 
het publiek denkt dat het voor TBE nut heeft zich 
pas na een tekenbeet tot een arts te wenden. Ook 
het feit dat TBE een relatief onbekende aandoe-
ning is met mogelijk ernstige gevolgen, dient mee 
te spelen in de afweging hoe proactief hierover 
gecommuniceerd mag worden zonder aan te lo-
pen tegen het verbod op het maken van publieks-
reclame voor receptgeneesmiddelen. Ten slotte 
geldt dat de aansporing om zich nader te laten 
informeren, niet verder reikt dan dat. De drie in-
stanties waar Pfizer naar verwijst, huisarts, GGD 
en apotheker, kunnen de lezer meer informatie 
verschaffen over het vaccin. Deze informatie ver-
schaft Pfizer (bewust) niet. Het is overigens ook 
niet zo dat de lezer het vaccin bij al deze instanties 
onmiddellijk toegediend kan krijgen.
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Grief 3
De Commissie redeneert op basis van een on-
terecht causaal verband door een mogelijk gevolg 
tot uitgangspunt te nemen, namelijk dat de lezer 
naar aanleiding van de uiting bij huisarts, GGD of 
apotheker zal vragen naar een vaccin van Pfizer, 
en trekt hieruit de conclusie dat de uiting dus re-
clame betreft. Dat is onjuist. Het aanprijzend ka-
rakter van de uiting moet blijken uit de uiting zelf, 
niet uit een mogelijk gevolg dat ook een andere 
oorzaak kan hebben.

Grief 4
Uit het voorgaande volgt dat het oordeel van de 
Commissie dat de uiting niet onder artikel 2 CPG 
valt, onjuist is. De uiting is wel degelijk beperkt tot 
informatie over gezondheid en ziekte bij de mens 
en de (gebalanceerd, genuanceerd en niet aanprij-
zend gebrachte) mogelijkheden deze aandoenin-
gen te voorkomen. Voor zover niet enkel sprake is 
van informatie maar tevens van reclame, gaat het 
om reclame voor het denkbeeld dat men er goed 
aan doet zich te beschermen tegen de risico’s van 
tekenbeten, en mogelijk om bedrijfsreclame voor 
Pfizer. In ieder geval is geen sprake van reclame 
voor een specifiek receptgeneesmiddel. Daaruit 
volgt dat het oordeel van de Commissie dat de 
uiting in strijd is met artikel 85 Geneesmiddelen-
wet en daarmee met artikel 2 NRC en artikel 3 
onder a CPG, onjuist is.

Grief 5
Het oordeel van de Commissie is onbegrijpelijk 
en leidt tot rechtsonzekerheid. De Commissie 
kan, wanneer zij een klacht gegrond verklaart, de 
maatregel opleggen ‘niet meer op dergelijke wijze 
reclame te maken’. Het is Pfizer echter niet duide-
lijk wat met ‘dergelijke wijze’ wordt bedoeld. De 
overtreding kan noch gelegen zijn in de opmer-
king dat meer informatie ingewonnen kan wor-
den bij huisarts, GGD of apotheker, noch in de 
vermelding van vaccinatie als een van de moge-
lijkheden waarmee men zich kan beschermen te-
gen het TBE-virus, noch in haar eigen naam als 
afzender van de uiting, noch in de combinatie van 
deze elementen die enkel beogen om op genuan-
ceerde, volledige en transparante wijze aandacht 
te vragen voor de risico’s van tekenbeten en be-
smetting met het TBE-virus en de mogelijkheden 
zich daartegen te beschermen. Wanneer geoor-
deeld zou worden dat deze elementen, afzonder-
lijk of in combinatie, leiden tot overtreding van 

het verbod op het maken van publieksreclame, 
legt dat een bom onder talloze publieksmaterialen 
die door geneesmiddelenfabrikanten zorgvuldig 
tot stand zijn gebracht met inachtneming van de 
regelgeving en jurisprudentie over het onder-
scheid tussen reclame en informatie en de voor-
waarden die gelden voor publieksinformatie over 
receptgeneesmiddelen. Zeker in het geval van 
vaccins, waarbij er nog geen patiënten zijn die zelf 
op zoek gaan naar informatie maar enkel risico-
groepen waarvan de leden zich er wellicht niet 
bewust van zijn dat zij risico lopen, is een terug-
houdendheid niet in het belang van de volksge-
zondheid. Dan zou aan de risicogroep belangrijke 
gezondheidsinformatie worden onthouden. In dit 
kader moet voor ogen worden gehouden dat het 
verbod op het maken van publieksreclame voor 
receptgeneesmiddelen is bedoeld als voortzetting 
van de bescherming van de consument/patiënt 
tegen het gebruik van geneesmiddelen waarvan 
het niet wenselijk wordt geacht dat deze zonder 
tussenkomst van een arts worden gebruikt. Het 
reclameverbod is bedoeld om de consument te 
beschermen tegen uitingen die deze vanwege zijn 
gebrek aan medisch inhoudelijke kennis niet goed 
kan beoordelen (zoals wervende claims en onge-
balanceerde informatie). Het reclameverbod is 
niet bedoeld om de consument af te schermen 
van informatie over het bestaan van geneesmid-
delen, ook niet wanneer deze proactief wordt 
verschaft. Het is in het belang van de volksge-
zondheid dat het reclameverbod niet dusdanig 
restrictief wordt toegepast dat het een genuan-
ceerde, gebalanceerde, transparante, proactieve 
communicatie van geneesmiddelenfabrikanten 
richting het publiek in de weg staat.

Samenvatting van het antwoord in appel
Dit strekt tot bevestiging van de bestreden beslis-
sing. Op hetgeen geïntimeerde stelt, zal hierna, 
voor zoveel nodig, worden ingegaan.

De mondelinge behandeling
Pfizer heeft haar standpunt mondeling doen toe-
lichten. Op hetgeen tijdens de zitting is verklaard, 
zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

Het oordeel van het College
1. De stelling van Pfizer dat de uiting geen enkel 
aanprijzend element bevat, wordt verworpen. De 
uiting bevat in ieder geval een aanprijzing van het 
denkbeeld dat men er goed aan doet zich te be-
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schermen tegen (de risico’s van) tekenbeten. Kern 
van het geschil is of in de uiting daarnaast in strijd 
met artikel 85 van de Geneesmiddelenwet pu-
blieksreclame wordt gemaakt voor een genees-
middel dat uitsluitend op recept ter hand mag 
worden gesteld. In artikel 1 lid 1 onder xx van de 
Geneesmiddelenwet is “reclame” in de zin van 
deze wet gedefinieerd als: “elke vorm van beïn-
vloeding met het kennelijke doel het voorschrij-
ven, ter hand stellen of gebruiken van een genees-
middel te bevorderen, dan wel het geven van de 
opdracht daartoe”. Niet in geschil is dat een vaccin 
tegen het TBE-virus een geneesmiddel in de zin 
van de wet is. Volgens de Commissie wordt in de 
uiting in strijd met artikel 85 Geneesmiddelenwet 
een dergelijk vaccin aangeprezen. Pfizer heeft dit 
betwist. De tegen het oordeel van de Commissie 
gerichte grieven van Pfizer lenen zich voor geza-
menlijke behandeling. Het College oordeelt als 
volgt.
2. De uiting is in het bijzonder bedoeld voor wan-
delaars, zoals blijkt uit de aanhef “Wandelaars 
weten alles van verrassingen” in combinatie met 
de daarop volgende tekst “Laat je daarom niet 
verrassen door teken & TBE”. Hierna wordt gewe-
zen op de mogelijk “vervelende gevolgen” van een 
tekenbeet. In verband daarmee wordt de inmid-
dels bekende ziekte van Lyme genoemd. Deze 
ziekte is in het geheel van de uiting verder van 
ondergeschikt belang. De uiting als geheel vestigt 
met name de aandacht op het TBE-virus dat blij-
kens de uiting hersenvliesontsteking veroorzaakt. 
De uiting roept vervolgens op om maatregelen te 
nemen tegen TBE (“Bescherm jezelf tegen TBE”), 
in de eerste plaats door bescherming via kleding 
en DEET. Hierna wordt gezegd: “Vaccinatie kan 
helpen TBE te voorkomen. Informeer naar de 
mogelijkheden bij jouw huisarts, GGD of apothe-
ker”. Hieronder wordt gezegd “Loop jij risico? 
Kijk op meerwetenovertbe.nl” naast het woord/
beeldmerk van Pfizer.
3. De strekking van de uiting is alarmerend. Er 
wordt voor een concreet gevaar met een ernstig 
ziektebeeld (hersenvliesontsteking) gewaar-
schuwd. Daarbij wordt vaccinatie uitdrukkelijk 
genoemd als het middel om TBE ná een tekenbeet 
te voorkomen. Het in aanmerking komende pu-
bliek zal de uiting zo begrijpen dat beschermende 
kleding en DEET een tekenbeet – en daardoor in 
feite ook besmetting met het TBE-virus – kunnen 
voorkomen, maar dat vaccinatie tegen het 
TBE-virus beschermt nadat men door een teek is 

gebeten. Het publiek zal vaccinatie daardoor als 
een belangrijke extra bescherming tegen het 
TBE-virus beschouwen. Het College acht het aan-
nemelijk dat de lezer die tot de doelgroep van de 
uiting behoort en die deze leest, aanleiding zal 
zien zich tot een van de genoemde zorgverleners 
te wenden in verband met het TBE-virus waarop 
de uiting de aandacht vestigt. Dit is de bedoeling 
van de uiting. Pfizer stelt dat zij de consument wil 
informeren over een van de mogelijkheden waar-
mee men zich kan beschermen tegen de ernstige 
gevolgen van het TBE-virus. Pfizer stelt verder dat 
het feit dat zij als geneesmiddelenfabrikant bij de 
uiting ook een commercieel belang heeft, onvol-
doende is om de uiting als reclame voor een ge-
neesmiddel aan te merken, en dat de uiting ten 
aanzien van de vaccinatie slechts informerend 
van aard is.
4. De uiting gaat naar het oordeel van het College 
wezenlijk verder dan het enkele verstrekken van 
informatie over het TBE-virus en over de moge-
lijkheid van vaccinatie. In de tekst wordt immers 
een direct en opvallend verband gelegd tussen 
respectievelijk het gevaar in de vorm van besmet-
ting met het TBE-virus dat men als wandelaar 
loopt, de vaccinatie als belangrijke bescherming 
tegen dit gevaar indien men, ondanks bescher-
mende kleding en DEET, door een teek is gebeten 
én de specifiek genoemde zorgverleners bij wie 
men kan informeren naar “de mogelijkheden”. 
Daarbij slaat de verwijzing naar deze mogelijkhe-
den onmiskenbaar terug op de direct daarvoor 
genoemde vaccinatie tegen het TBE-virus. Het 
College gaat ervan uit dat de lezer deze verwijzing 
ook aldus zal opvatten, te weten als een aanspo-
ring om bij de zorgverleners informatie over de 
vaccinatie te vragen. Het heeft ook weinig zin om 
bij een medische zorgverlener te informeren naar 
bepaalde kleding of DEET. De verwijzing naar de 
‘mogelijkheden’ waarover de genoemde medische 
zorgverleners kunnen informeren, kan slechts de 
vaccinatie zelf betreffen.
5. Door de wijze waarop de mededelingen in de 
uiting tekstueel en contextueel op elkaar aanslui-
ten, zullen deze door het publiek in onderling 
verband worden opgevat als een aansporing om, 
teneinde het risico op TBE te minimaliseren, actie 
te ondernemen in de vorm van vaccinatie via de 
genoemde zorgverleners. Dat hierbij niet met zo-
veel woorden wordt gezegd dat men zich via deze 
zorgverleners dient te laten vaccineren, doet niet 
af aan de constatering dat sprake is van aanspo-
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ring tot het verkrijgen van een vaccinatie tegen 
het TBE-virus. Duidelijk is immers dat men zich 
met dat doel tot de genoemde zorgverleners dient 
te wenden. Het zal daarbij het in aanmerking ko-
mende publiek niet ontgaan dat hierbij wordt ge-
zinspeeld op een door Pfizer gefabriceerd vaccin. 
Zij is de afzender van de uiting en de fabrikant 
van het TBE-vaccin FSME-Immun, een genees-
middel dat uitsluitend op recept ter hand mag 
worden gesteld. Geïntimeerde stelt in beroep dat 
uitsluitend Pfizer een vaccin tegen TBE op de 
markt brengt. Pfizer heeft dit niet weersproken. 
Het College gaat daarom ervan uit dat er in Ne-
derland geen andere vaccins tegen het TBE-virus 
worden gebruikt. Uitgaande hiervan zullen de 
medische zorgverleners die in de uiting worden 
genoemd, specifiek wijzen op vaccinatie met FS-
ME-Immun indien men zich tegen TBE wil laten 
vaccineren.
6. De uiting bevat blijkens het voorgaande een 
duidelijke verwijzing naar een vaccin (“vaccinatie 
kan helpen om TBE voorkomen”), wijst op de 
voordelen daarvan (voorkomen van hersenvlies-
ontsteking) en stuurt tot slot aan op vaccinatie via 
een medische zorgverlener waarbij men FS-
ME-Immun van Pfizer toegediend krijgt. Dat on-
deraan de uiting wordt geattendeerd op een web-
site waar men kan zien of men risico loopt, doet 
verder niet ter zake. De uiting informeert zelf over 
dit risico en spoort bovendien aan tot actie rich-
ting de genoemde zorgverleners.
7. Het op de hierboven omschreven wijze (buiten 
een rijkvaccinatieprogramma om) aansporen van 
het publiek zich tot een zorgverlener te wenden 
met het doel zich te laten vaccineren met een vac-
cin tegen het TBE-virus, waarmee volgens de ui-
ting een ernstig ziektebeeld kan worden voorko-
men, dient als een vorm van beïnvloeding te 
worden beschouwd met het kennelijke doel het 
voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van 
een geneesmiddel te bevorderen. In de uiting 
wordt in feite een vaccin (blijkens het voorgaande: 
FSME-Immun) aangeprezen ter preventie van het 
TBE-virus. Hieruit volgt dat de doelstelling die de 
uiting nastreeft niet is beperkt tot het verstrekken 
van feitelijke informatie, maar dat sprake is van 
reclame in de zin van de Geneesmiddelenwet, 
mede gelet op de zeer ruime opvatting van het 
begrip ‘reclame voor een geneesmiddel’ volgens 
het Hof van Justitie (vgl., HvJ 5 mei 2011, zaak 
C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, punt 27 e.v.).

8. Dit oordeel impliceert dat de grieven tegen het 
oordeel van de Commissie die erop neerkomen 
dat slechts sprake is van een informatiedoelstel-
ling, geen doel treffen. De uiting is commercieel 
van aard en heeft een reclamedoelstelling. Aan de 
overige grieven, die zich richten tegen de motive-
ring van de beslissing van de Commissie, wordt in 
zoverre tegemoet gekomen dat het College in het 
bovenstaande de gronden van het oordeel van de 
Commissie in enige mate heeft aangevuld tenein-
de te verduidelijken waarom de bestreden uiting 
in strijd is met de door de Commissie genoemde 
artikelen. Dit leidt evenwel niet tot vernietiging 
van de aangevallen beslissing. Anders dan Pfizer 
suggereert, belemmert deze beslissing haar ook 
niet in de mogelijkheden om, met inachtneming 
van hetgeen hierboven is vermeld, in het belang 
van de volksgezondheid informatie te verstrekken 
over TBE en over de mogelijkheden zich tegen het 
TBE-virus te beschermen. Dat, zoals geïntimeer-
de stelt, het risico op een TBE-infectie in Neder-
land klein is, staat aan het laatste niet in de weg en 
is ook overigens niet relevant voor de beslissing in 
deze zaak.
Het College beslist als volgt.

De beslissing van het College van Beroep
Het College bevestigt de bestreden beslissing met 
enige aanvulling van gronden.
[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep 
is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [15 juli 2021]

De bestreden uiting
Het betreft een uiting van Pfizer in de ANWB 
Kampioen, nummer 4, april 2021. Daarin staat 
onder de aanhef “Wandelaars weten alles van ver-
rassingen”:
“Laat je daarom niet verrassen door teken & TBE
Goed voorbereid de natuur in? Voorkom verve-
lende verrassingen zoals een tekenbeet. Die kan 
vervelende gevolgen hebben zoals de ziekte van 
Lyme. Maar een teek kan ook het TBE virus bij 
zich dragen dat hersenvliesontsteking veroor-
zaakt. Bescherm jezelf tegen TBE en draag in 
bossen en natuurgebieden lange kleding en ge-
bruik een insectenwerend middel met DEET. 
Vaccinatie kan helpen om TBE te voorkomen. 
Informeer naar de mogelijkheden bij jouw huis-
arts, GGD of apotheker.”
Onderaan de uiting staat:
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“Loop jij risico? Kijk op meerwetenovertbe.nl” 
met daarachter het logo van Pfizer. 

De klacht
De klacht wordt als volgt samengevat.
Het is verboden dat een farmaceut reclame maakt 
voor of zich wervend uitlaat over -in dit geval- 
vaccinatie. Duidelijk is dat men bijvoorbeeld bij 
een bezoek aan de huisarts zal vragen naar een 
Pfizer vaccin, gezien het logo van Pfizer. Door 
klagers filmopdrachten voor de farmaceutische 
industrie weet hij dat nooit over medicatie mocht 
worden gerept.

Informatie Keuringsraad KOAG/KAG
De Keuringsraad KOAG/KAG heeft voor zover 
van belang het volgende over de bestreden uiting 
meegedeeld:  “De uiting is niet ter preventieve 
toetsing aan de Keuringsraad voorgelegd en is 
niet van een toelatingsnummer voorzien. Deze 
uiting valt niet onder de competentie van de Keu-
ringsraad. De Keuringsraad kijkt naar publieksre-
clame voor zelfzorgproducten (voedingssupple-
menten, medische hulpmiddelen en 
geneesmiddelen). Er is geen sprake van reclame 
voor een specifiek geneesmiddel en deze uiting 
zou niet aan de Keuringsraad dienen te worden 
voorgelegd.”

Het verweer
Het verweer wordt als volgt samengevat.
De bestreden uiting betreft informatie over de ri-
sico’s van tekenbeten en manieren om tekenbeten 
en besmetting met het TBE-virus te voorkomen. 
Voor zover sprake zou zijn van reclame, gaat het 
om reclame voor het denkbeeld dat men er goed 
aan doet zich te beschermen tegen tekenbeten en 
TBE. De inhoud van de uiting is juist en genuan-
ceerd, met aandacht voor zowel de ziekte van 
Lyme als TBE en met aandacht voor verschillende 
manieren waarop men zich tegen een tekenbeet 
en TBE kan beschermen. Er wordt geen product 
genoemd en de uiting bevat geen aanprijzende 
claims. Van overtreding van het verbod op pu-
blieksreclame voor receptgeneesmiddelen of 
strijd met enig ander onderdeel van de Neder-
landse Reclame Code (NRC) is volgens Pfizer 
geen sprake. Teken kunnen ziektes bij zich dra-
gen, die zij bij een beet kunnen overdragen op 
mensen.
De bekendste van deze ziektes is de ziekte van 
Lyme. Deze wordt veroorzaakt door een bacterie 

en kan gewrichtsklachten, huidklachten, zenuw-
klachten en hartklachten veroorzaken. De kans 
op besmetting met de ziekte van Lyme is sterk te 
verkleinen door het snel (zo mogelijk binnen 
24 uur) verwijderen van de teek, omdat de bacte-
rie niet direct wordt overgedragen. De ziekte van 
Lyme is te behandelen met antibiotica, maar hoe 
later dat gebeurt, hoe groter de kans op schade 
aan het lichaam. 
Minder bekend is de ziekte TBE. TBE is een her-
sen(vlies)ontsteking, veroorzaakt door een virus, 
het tekenencefalitisvirus (tick-borne encephali-
tis). Bij mensen die ziek worden van het TBE-vi-
rus verloopt de ziekte meestal in twee fasen. In de 
eerste fase lijken de klachten erg op griep. In de 
tweede fase kunnen de hersenen, hersenvliezen 
en het ruggenmerg ontstoken raken. Dan kunnen 
klachten ontstaan waarvoor ziekenhuisopname 
noodzakelijk is. In het ergste geval kan een patiënt 
aan TBE overlijden. Een deel van de patiënten 
houdt na de infectie neurologische restverschijn-
selen.
TBE is niet te bestrijden met antibiotica. Verder 
wordt de kans op besmetting niet navenant ver-
kleind door het snel verwijderen van de teek, 
omdat het virus al snel na de beet wordt overge-
dragen. De meest effectieve manier om besmet-
ting met het TBE-virus te voorkomen, is het 
voorkomen van een tekenbeet. De enige manier 
om besmetting met het TBE-virus te voorkomen 
voor het geval men toch een tekenbeet oploopt, is 
vaccinatie. Informatie over vaccinatie heeft naar 
zijn aard uitsluitend zin voorafgaand aan het op-
lopen van een ziekte, of in dit geval voorafgaand 
aan de tekenbeet.
Klager is kennelijk van mening dat de uiting in 
strijd is met het verbod op publieksreclame voor 
receptgeneesmiddelen zoals vervat in artikel 85 
onder a Geneesmiddelenwet en artikel 3 onder a 
van de Code Publieksreclame voor Geneesmidde-
len (CPG) en dat de uiting kwalificeert als recla-
me voor Pfizers TBE-vaccin, FSME-Immun, een 
receptgeneesmiddel. Dat is onjuist, aldus Pfizer. 
De uiting geeft namelijk informatie over de risi-
co’s van tekenbeten en manieren om tekenbeten 
en besmetting met het TBE-virus te voorkomen, 
en valt daarmee gelet op artikel 2 CPG buiten het 
toepassingsbereik van de CPG.
Voor zover de Commissie mocht oordelen dat er 
naast informatie sprake is van reclame, gaat het 
om reclame voor het denkbeeld dat men er goed 
aan doet zich te beschermen tegen tekenbeten en 
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TBE. Deze reclame is niet in strijd met de NRC. 
Het benoemen van vaccinatie als één van de mo-
gelijke manieren ter bescherming tegen TBE is 
informatie die wordt gegeven in het kader van dit 
denkbeeld. Er wordt geen geneesmiddel als be-
doeld in artikel 1 onder b Geneesmiddelenwet 
aangeprezen. Van overtreding van artikel 3 on-
der a van de CPG is daarom geen sprake. Klager 
verwijst naar de beslissingen van de Commissie in 
de dossiers 2021/00051/A/B en 2013/00214A.
In reactie op de stellingen van klager merkt Pfizer 
nog het volgende op.
Klager miskent het onderscheid tussen publieks-
reclame voor receptgeneesmiddelen (productre-
clame) en andere vormen van communicatie, zo-
als informatie over aandoeningen en reclame 
voor denkbeelden. In de uiting is sprake van in-
formatie over de risico’s van tekenbeten en de 
verschillende manieren waarop tekenbeten en 
besmetting met het TBE-virus kunnen worden 
voorkomen. Voor wat betreft de risico’s van teken-
beten wordt zowel de ziekte van Lyme als TBE 
genoemd. Er worden verschillende manieren ge-
noemd om tekenbeten te voorkomen (waarmee 
ook de ziekte van Lyme wordt voorkomen) en er 
worden verschillende manieren genoemd om 
TBE te voorkomen, namelijk het voorkomen van 
een tekenbeet en vaccinatie. Er wordt geen pro-
ductnaam genoemd, de informatie wordt genuan-
ceerd weergegeven (“Vaccinatie kan helpen om 
TBE te voorkomen”) en er is geen sprake van 
wervende productclaims. De uiting verwijst naar 
de website www.meerwetenovertbe.nl. Ook op 
deze website wordt op juiste, genuanceerde en 
gebalanceerde wijze informatie gegeven over te-
ken, de ziekte van Lyme en TBE, waarbij vaccina-
tie (in algemene zin) wordt genoemd als één van 
de mogelijkheden ter bescherming tegen besmet-
ting met het TBE-virus. Dat is toegestaan, aldus 
Pfizer.
Verder is Pfizer kenbaar als afzender van de ui-
ting. Het enkele feit dat Pfizer een vaccin tegen 
TBE op de markt brengt, doet niet al haar uitingen 
over (onder andere) teken en/of TBE verkleuren 
tot productreclame. Pfizer kan zich voorstellen 
dat klager van zijn opdrachtgevers in de farma-
ceutische industrie heeft gehoord dat publieksre-
clame voor receptgeneesmiddelen niet is toege-
staan. Dat is juist. Onjuist is echter om in het 
algemeen te stellen dat in filmopdrachten niet 
over medicatie mag worden gerept. Of dat is toe-

gestaan, hangt onder andere af van de context en 
het beoogde publiek.
Pfizer concludeert dat de uiting niet in strijd is 
met de NRC.

Het oordeel van de Commissie
Evenals verweerder vat de Commissie de klacht 
op in die zin dat de bestreden uiting in strijd is 
met  het verbod op publieksreclame voor recept-
geneesmiddelen zoals vervat in artikel 85 onder a 
Geneesmiddelenwet en artikel 3 onder a van de 
Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen 
(CPG). De Commissie oordeelt hierover als volgt.
In artikel 85 van de Geneesmiddelenwet staat 
voor zover hier van belang:
Publieksreclame is verboden voor geneesmidde-
len die:
“uitsluitend op recept ter hand mogen worden 
gesteld: (..)”.
Publieksreclame” is in artikel 1 lid 1 onder ijij  van 
de Geneesmiddelenwet gedefinieerd als:
“reclame voor een geneesmiddel die, gezien haar 
inhoud en de wijze waarop zij wordt geuit, kenne-
lijk ook voor anderen dan beroepsbeoefenaren als 
bedoeld in artikel 82, onder a, is bestemd”.
Ingevolge artikel 1 lid 1 onder xx van de Genees-
middelenwet wordt onder “reclame” verstaan:
“elke vorm van beïnvloeding met het kennelijke 
doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebrui-
ken van een geneesmiddel te bevorderen, dan wel 
het geven van de opdracht daartoe”.
De definitie van geneesmiddel (artikel 1 lid 1 on-
der b Geneesmiddelenwet) luidt:
“een substantie of een samenstel van substanties 
die bestemd is om te worden toegediend of aange-
wend voor dan wel op enigerlei wijze wordt ge-
presenteerd als zijnde geschikt voor
1 het genezen of voorkomen van een ziekte, ge-
brek, wond of pijn bij de mens,
2 het stellen van een geneeskundige diagnose bij 
de mens, of
3. het herstellen, verbeteren of anderszins wijzi-
gen van fysiologische functies bij de mens door 
een farmacologisch, immunologisch of metabo-
lisch effect te bewerkstellingen”.
In de onderhavige uiting wordt men gewaar-
schuwd voor de mogelijke vervelende gevolgen 
van een tekenbeet, zoals de ziekte van Lyme en 
door het TBE virus veroorzaakte hersenvliesont-
steking. In dit verband wordt de lezer in het bij-
zonder aangespoord om zich tegen het TBE virus 
te beschermen, ten eerste door in bossen en na-
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tuurgebieden lange kleding te dragen en een in-
sectenwerend middel met DEET te gebruiken, 
maar vervolgens ook door zich te laten vaccine-
ren. Daarover wordt gesteld:
“Vaccinatie kan helpen om TBE te voorkomen. 
Informeer naar de mogelijkheden bij jouw huis-
arts, GGD of apotheker”, waarna is vermeld: 
“Loop jij risico? Kijk op meerwetenovertbe.nl” 
met daarachter het logo van Pfizer. 
Zoals Pfizer bij verweer heeft meegedeeld, brengt 
zij een TBE-vaccin op de markt, namelijk “FS-
ME-Immun”, een receptgeneesmiddel.
Nu men in de uiting wordt aangespoord om zich 
voor wat betreft vaccinatie ter voorkoming van 
TBE te laten informeren bij huisarts, GGD of apo-
theker en daaronder het logo van Pfizer is opge-
nomen, terwijl Pfizer voornoemd TBE-vaccin 
voert, is er naar het oordeel van de Commissie 
sprake van een vorm van beïnvloeding met het 
kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen 
of gebruiken van een geneesmiddel te bevorde-
ren, dan wel het geven van de opdracht daartoe en 
daarmee van reclame als bedoeld in artikel 1 lid 1 
onder xx van de Geneesmiddelenwet. Aanneme-
lijk is dat de lezer van de uiting, die zich naar 
aanleiding hiervan nader laat informeren, bij 
huisarts, GGD of apotheker zal vragen naar een 
vaccin van Pfizer.
Nu de onderhavige uiting in de ANWB Kampi-
oen bij uitstek (ook) voor anderen dan beroeps-
beoefenaren als bedoeld in artikel 82 onder a Ge-
neesmiddelenwet (zoals onder meer arts, 
apotheker, tandarts en verloskundige) is bestemd, 
is sprake van publieksreclame in de zin van de 
Geneesmiddelenwet. Omdat het in dit geval gaat 
om een geneesmiddel dat uitsluitend op recept ter 
hand mag worden gesteld, is artikel 85 van de 
Geneesmiddelenwet en derhalve artikel 2 NRC 
overtreden. Bovendien is de uiting in strijd met 
artikel 3 onder a CPG.
Het verweer dat de CPG in dit geval niet van toe-
passing is, gelet op het bepaalde in artikel 2 CPG, 
kan niet slagen, aangezien de uiting niet beperkt 
is tot informatie betreffende gezondheid of ziekte 
bij de mens.
Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing
De Commissie acht de uiting in strijd met arti-
kel 2 NRC en artikel 3 onder a CPG.
Zij beveelt verweerder aan om niet meer op een 
dergelijke wijze reclame te maken.

NOOT

Inleiding 
Het afgelopen jaar zijn verschillende uitspraken 
van de Reclame Code Commissie (RCC) en het 
College van Beroep (CvB) in de «JGR» opgeno-
men die zien op uitingen over vaccins. Veelal be-
trof het uitingen voor coronavaccins die zijn op-
genomen in het rijksvaccinatieprogramma.1 Deze 
keer gaat het om een uiting voor een vaccin te-
gen het TBE-virus dat niet is opgenomen in het 
rijksvaccinatieprogramma. 
Aangezien een dergelijk vaccin kwalificeert als 
een receptgeneesmiddel en de bestreden uiting 
zich richt tot het brede publiek, is relevant of die 
uiting kwalificeert als (toegestane) informatie, als 
(toegestane) reclame voor een denkbeeld, als 
(toegestane) bedrijfsreclame, of als (verboden) 
publieksreclame voor een receptgeneesmiddel. 

Feiten
Een tekenbeet kan vervelende gevolgen hebben. 
Zo kan een tekenbeet leiden tot de ziekte van 
Lyme, welke gewrichtsklachten, huidklachten, ze-
nuwklachten en hartklachten kan veroorzaken. 
Minder bekend is dat een tekenbeet in uitzonder-
lijke gevallen ook kan leiden tot de ziekte TBE. 
TBE is een hersen(vlies)ontsteking, veroorzaakt 
door het tekenencefalitisvirus, oftwel tick-borne 
encephalitis (TBE). Er zijn geen specifieke medi-
cijnen tegen TBE. TBE kan voorkomen worden 
door te verhinderen dat men door een teek wordt 
gebeten en, als men toch gebeten wordt, door 
een vaccin. Uitsluitend Pfizer brengt een TBE-vac-
cin op de markt. 
In de ANWB Kampioen bediende Pfizer zich van 
een uiting met als aanhef ‘Wandelaars weten al-
les van verrassingen’ en daaronder: ‘Laat je daar-
om niet verrassen door teken & TBE. Goed voor-
bereid de natuur in? Voorkom vervelende 
verrassingen zoals een tekenbeet. Die kan verve-

1 Bijvoorbeeld: RCC 23 maart 2021, dossiernr. 
2021/00051, 2021/00051 A en 2021/00051 B, gepubli-
ceerd in respectievelijk «JGR» 2021/18, «JGR» 2021/19 
en «JGR» 2021/20 (met noot Meddens-Bakker onder 
«JGR» 2021/20); RCC 16 augustus 2021, dossiernr. 
2021/00335, 2021/00335 A en 2021/00335-B, gepubli-
ceerd in respectievelijk «JGR» 2021/28, «JGR» 2021/29 
en «JGR» 2021/30 (met noot Meddens-Bakker onder 
«JGR» 2021/30).
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lende gevolgen hebben zoals de ziekte van Lyme. 
Maar een teek kan ook het TBE virus bij zich dra-
gen dat hersenvliesontsteking veroorzaakt. Be-
scherm jezelf tegen TBE en draag in bossen en 
natuurgebieden lange kleding en gebruik een in-
sectenwerend middel met DEET. Vaccinatie kan 
helpen om TBE te voorkomen. Informeer naar de 
mogelijkheden bij jouw huisarts, GGD of apothe-
ker.’

Juridisch kader
Klager klaagt – volgens de interpretatie van Pfi-
zer, de RCC en het CvB – dat de bestreden uiting 
in strijd is met het verbod op publieksreclame 
voor receptgeneesmiddelen zoals vervat in art. 
85 onder a Geneesmiddelenwet (Gnw) en art. 3 
onder a Code Publieksreclame Geneesmiddelen 
(CPG). 
Pfizer verweert zich en stelt dat de uiting enkel 
informatie geeft over de risico’s van tekenbeten 
en de verschillende manieren om tekenbeten en 
besmetting met het TBE-virus te voorkomen. Vol-
gens art. 2 CPG valt informatie betreffende ge-
zondheid of ziekte bij de mens buiten het bereik 
van de CPG. Als er al wel sprake van reclame zou 
zijn, dan gaat het enkel om wel toelaatbare recla-
me voor het denkbeeld dat men er goed aan doet 
zich te beschermen tegen tekenbeten en TBE of 
enkel om bedrijfsreclame, aldus Pfizer.

Uitspraak 
Niet in geschil tussen partijen is dat een vaccin 
tegen het TBE-virus een geneesmiddel is dat uit-
sluitend op recept ter hand mag worden gesteld. 
Publieksreclame voor receptgeneesmiddelen is 
ex art. 85 Gnw en art. 3 onder a CPG verboden. 
Kern van het geschil tussen partijen is, aldus het 
CvB, dan ook of de uiting kwalificeert als enkel 
informatie of (ook) als reclame voor een recept-
geneesmiddel.
Het CvB haalt de definitie van reclame uit art. 1 
lid 1 onder xx Gnw aan – ‘elke vorm van beïn-
vloeding met het kennelijke doel het voorschrij-
ven, ter hand stellen of gebruiken van een ge-
neesmiddel te bevorderen, dan wel het geven 
van de opdracht daartoe’ – en verwijst tevens 
naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie (HvJ EU) in de zaak MSD/Merck-

le.2 In deze uitspraak oordeelde het HvJ EU dat 
voornoemde definitie3 zeer ruim is4 en dat de 
doelstelling van de uiting5 het doorslaggevende 
element vormt om reclame van loutere informa-
tie te onderscheiden. Het CvB overweegt vervol-
gens dat de uiting een duidelijke verwijzing naar 
een vaccin bevat (‘vaccinatie kan helpen om TBE 
voorkomen’), daarin wordt gewezen op de voor-
delen van vaccinatie (voorkomen van hersen-
vliesontsteking) en wordt aangestuurd op vacci-
natie via een medische zorgverlener waarbij men 
het TBE-vaccin van Pfizer toegediend krijgt. Dit 
laatste omdat klager in beroep heeft gesteld dat 
alleen Pfizer een TBE-vaccin op de markt brengt, 
en Pfizer deze stelling niet heeft betwist, waar-
door het CvB daarvan uitgaat. Het CvB meent 
dan ook dat de uiting commercieel van aard is en 
een reclamedoelstelling heeft. Het CvB bevestigt 
de beslissing van de RCC dat sprake is van ver-
boden publieksreclame van een receptgenees-
middel en dat de uiting dus in strijd is met art. 3 
onder a CPG en art. 2 Nederlandse Reclame 
Code (NRC).

Analyse

Klager kan terecht bij diverse loketten
Allereerst zij opgemerkt dat de uiting van Pfizer 
thans werd beoordeeld door de RCC en het CvB. 
Dat had echter ook goed een andere instantie 
kunnen zijn. Er zijn immers diverse zelfregule-
ringsinstanties actief op het gebied van genees-
middelenreclame, te weten: de Stichting Keu-
ringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen 
(KOAG, en samen met de Stichting Keuringsraad 
Aanprijzing Gezondheidsproducten ook wel de 
‘Keuringsraad’), de Stichting Code Geneesmidde-
lenreclame (CGR) en de Stichting Reclame Code 

2 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, 
«JGR» 2011/21, m.nt. Schutjens (MSD/Merckle).

3 Die een implementatie is van art. 86 lid 1 Richtlijn 
2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 6 november 2001 tot vaststelling van een com-
munautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik.

4 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, 
punt 29, «JGR» 2011/21, m.nt. MSchutjens (MSD/
Merckle).

5 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, 
punt 31, «JGR» 2011/21, m.nt. MSchutjens (MSD/
Merckle).
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(SRC). Daarnaast kunnen geneesmiddelenrecla-
mezaken ook terechtkomen bij de Inspectie Ge-
zondheidszorg en Jeugd (IGJ) of de overheids-
rechter. 
De KOAG is belast met het preventieve toezicht 
op zelfregulering van publieksreclame voor (zelf-
zorg)geneesmiddelen, ex art. 3 onder c CPG. 
Aangezien de CPG zowel een bijzondere code 
van de Nederlandse Reclame Code is als 
 integraal onderdeel uitmaakt van de Gedragsco-
de Geneesmiddelenreclame (CGR Gedragscode), 
ex art. 5.6.1 CGR Gedragscode, kan een klager 
voor het repressieve toezicht op zelfregulering 
van publieksreclame voor geneesmiddelen 
 terecht bij zowel de SRC als de CGR. Immers, 
hoewel de CGR zich voornamelijk richt op ge-
neesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefe-
naren, behandelt de CGR ook klachten over 
 beweerde verboden publieksreclame voor 
 receptgeneesmiddelen.6 
Achter die diverse loketten zijn echter veelal de-
zelfde actoren actief, waarbij wellicht ook mee-
speelt dat zij allen in hetzelfde pand gevestigd 
zijn. 
Het loket van de CGR waar vragen kunnen wor-
den neergelegd over de inhoud van de CGR Ge-
dragscode en adviesaanvragen en/of klachten 
kunnen worden ingediend, is ondergebracht bij 
de Keuringsraad. De Keuringsraad heeft daar-
naast afspraken met de SRC gemaakt. Een van 
die afspraken luidt dat bij klachten die betrekking 
hebben op reclamecodes waarop de Keurings-
raad toezicht houdt – waaronder dus de CPG –, 
de RCC advies vraagt aan de Keuringsraad.7 Dit 
advies wordt vervolgens meegenomen in het 
oordeel van de RCC. Om deze reden is in de uit-
spraak van de RCC ook opgenomen wat de Keu-
ringsraad van de uiting van Pfizer vond. Daar 
kom ik later op terug.

6 Ex art. 2.6.1 en 3.3.1 Reglement Naleving geneesmid-
delenreclame kan eenieder een serieus signaal of 
klacht indienen bij de CGR inzake niet-naleving van 
de CGR Gedragscode, waaronder serieuze signalen of 
klachten over beweerde verboden publieksreclame 
voor receptgeneesmiddelen. Zie bijvoorbeeld: Keu-
ringsraad van de Stichting CGR 3 december 2020, 
K20.007 (CGR/GSK).

7 J. Galjaard, ‘Zelfregulering biedt duidelijkheid en 
ruimte’, WAAR&WET december 2019, p. 25-27.

Informatie of reclame
Het verschil tussen loutere informatie en reclame 
zit hem in de doelstelling van de uiting, oftewel 
in de intentie van de verspreider. Het is uiteraard 
lastig om een intentie te bewijzen. Volgens het 
HvJ EU dient op basis van een concreet onder-
zoek van alle relevante omstandigheden van het 
betrokken geval te worden vastgesteld of een 
uiting al dan niet een reclamedoelstelling na-
streeft.8 Schutjens destilleert in haar annotatie bij 
het MSD/Merckle-arrest9 de volgende – niet limi-
tatieve en op zichzelf niet doorslaggevende – re-
levante factoren: (a) de afzender, (b) de inhoud 
en (c) de groep adressaten en het communicatie-
middel. In de CGR Gedragscode zijn in art. 5.1.3 
de volgende factoren opgenomen: (a) de ge-
adresseerde, (b) de inhoud, de presentatie en de 
opmaak van de uiting en (c) de context van de 
uiting.
Als ik de uitspraak van het CvB juist interpreteer, 
was een belangrijke reden dat er uiteindelijk een 
reclamedoelstelling aan de uiting werd toege-
dicht dat Pfizer de afzender van de uiting is, de 
uiting een duidelijke verwijzing naar een vaccin 
(een receptgeneesmiddel) bevat en dat het hier 
wel moest gaan om een vaccin van Pfizer, omdat 
Pfizer nu eenmaal de enige partij is die een der-
gelijk vaccin op de markt brengt. Pfizer had de 
schijn dus al snel tegen.
Hier kan men echter ook genuanceerder tegen-
aan kijken. 
Stel dat deze kwestie was voorgelegd aan de 
CGR. Dan had de CGR moeten toetsen aan zowel 
de CPG als de bepalingen van de CGR Gedrags-
code.10 De CGR Gedragscode bevat in paragraaf 
5.8 specifieke bepalingen die zien op informatie 
over receptgeneesmiddelen richting het publiek. 
Art. 5.8.1 CGR Gedragscode bepaalt dat die para-
graaf ziet op informatie waarin direct of indirect 
wordt verwezen naar een receptgeneesmiddel. 
Het enkele feit dat er (in)direct wordt verwezen 

8 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, 
punt 33, «JGR» 2011/21, m.nt. Schutjens (MSD/ 
Merckle); HvJ EG 2 april 2009, C-421/07, 
ECLI:EU:C:2009:222, punt 23, «JGR» 2009/23, m.nt. 
Van Wissen (Damgaard). 

9 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, 
«JGR» 2011/21, m.nt. Schutjens (MSD/Merckle).

10 Althans, dit is wat de (Keuringsraad namens de) CGR 
eerder deed in Codecommissie van de CGR 3 decem-
ber 2020, K20.007 (CGR/GSK).
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naar een receptgeneesmiddel maakt het dus nog 
geen reclame (ex art. 5.8.1 CGR Gedragscode).11 
Het enkele feit dat de uiting afkomstig is van een 
vergunninghouder ook niet (zie het MSD/Merck-
le-arrest12). Beargumenteerd kan worden dat het-
zelfde geldt voor het feit dat Pfizer – naast de 
maatregelen die bestaan uit het dragen van lan-
ge kleding en het gebruiken van een insectenwe-
rend middel – ter voorkoming van TBE enkel (in-
direct) wijst op haar eigen receptgeneesmiddel 
(FSME-Immun). Art. 5.8.4 onder b CGR Gedrags-
code geeft immers aan dat informatie niet (in)
direct mag leiden tot één bepaalde keuze uit ver-
schillende relevante behandelingen. Als juridisch 
echter vaststaat dat Pfizer alle relevante behan-
delingen noemt, omdat er geen andere relevante 
behandelingen zijn, dan is aan deze voorwaarde 
voldaan.13 Men kan zich dan ook afvragen of de 
uitkomst hetzelfde zou zijn geweest als de kwes-
tie was voorgelegd aan de CGR, omdat de toets 
anders is, althans lijkt.14 Hierbij wijs ik tevens op 
het advies dat de Keuringsraad aan de RCC heeft 
gegeven en dat is opgenomen in de uitspraak 
van de RCC. Dat advies luidt als volgt: ‘De uiting 
is niet ter preventieve toetsing aan de Keurings-
raad voorgelegd en is niet van een toelatings-
nummer voorzien. Deze uiting valt niet onder de 
competentie van de Keuringsraad. De Keurings-
raad kijkt naar publieksreclame voor zelfzorgpro-
ducten (voedingssupplementen, medische hulp-
middelen en geneesmiddelen). Er is geen sprake 
van reclame voor een specifiek geneesmiddel en 
deze uiting zou niet aan de Keuringsraad dienen 

11 Als er in het geheel niet direct of indirect naar een ge-
neesmiddel en/of een vergunninghouder wordt ver-
wezen, kan de uiting in beginsel niet als reclame wor-
den aangemerkt. Zie: Codecommissie van de CGR 
29 juni 2007, K07.004, r.o. 5.6, «JGR» 2007/37, m.nt. 
Schutjens (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken/
Sanofi Pasteur MSD).

12 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, 
punt 34, «JGR» 2011/21, m.nt. Schutjens (MSD/Mer-
ckle).

13 Zie ook art. 5.8.9 CGR Gedragscode, waaruit afgeleid 
kan worden het feit dat één enkel geneesmiddel of be-
handeloptie beschikbaar is voor een ziekte op zich niet 
belemmert dat daarover informatie kan worden ver-
schaft richting het publiek. Die informatie dient dan 
echter wel bijzonder terughoudend te zijn.

14 Zie ook: Codecommissie van de CGR 3 december 
2020, K20.007 (CGR/GSK).

te worden voorgelegd.’ De Keuringsraad was dus 
kennelijk van mening dat er géén sprake was van 
reclame. 
In het nadeel van Pfizer kan er echter op gewezen 
worden dat het hier evident gaat om een 
‘push’-uiting, waarbij de doelgroep ermee gecon-
fronteerd wordt zonder er zelf naar te hebben ge-
zocht. Het betreft immers een in een tijdschrift 
van de ANWB opgenomen uiting. Dergelijke 
uitingen onderscheiden zich van ‘pull’-uitingen 
waarbij de doelgroep de uiting enkel kan raad-
plegen indien zij er actief naar op zoek gaat, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij – een niet-gespon-
sorde – internetpagina. In het reeds eerderge-
noemde MSD/Merckle-arrest overwoog het HvJ 
EU dat het bij ‘push’-uitingen ‘zeer waarschijnlijk 
om reclame gaat’.15 
Verder bepaalt art. 5.8.9 CGR Gedragscode onder 
meer: ‘Indien slechts één enkel geneesmiddel of 
behandeloptie beschikbaar is voor een ziekte, 
dan moet de informatie bijzonder terughoudend 
worden weergegeven zodanig dat de informatie 
niet gezien kan worden als verboden reclame 
voor dat geneesmiddel.’ Naar mijn mening is de 
uiting van Pfizer wel compleet en ook niet on-
evenwichtig, maar wellicht niet ‘bijzonder terug-
houdend’. Dit laatste gecombineerd met het feit 
dat het hier gaat om een ‘push’-uiting maakt dat 
ik mij uiteindelijk wel achter de uitkomst van de 
uitspraken van de RCC en het CvB kan scharen.
Verder wijs ik hier nog op een recent adviesoor-
deel van de Codecommissie van de CGR dat zag 
op een voorgenomen informatiecampagne van 
een vergunninghouder richting het brede publiek 
over verschillende ziektes waartegen men zich 
kan laten vaccineren via het rijksvaccinatiepro-
gramma (RVP) en Vaccinaties op Maat (VoM).16 In 
dat adviesoordeel wordt ook verwezen naar de 
onderhavige uitspraak van het CvB. De Code-
commissie van de CGR overweegt onder meer 
als volgt: ‘Tot slot wenst de CGR nog het volgen-
de op te merken. Uit de website van [X] blijkt, dat 
het bedrijf ongeveer [x aantal vaccins] op de 
markt brengt. Vele van deze vaccins worden inge-

15 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, 
punt 47, «JGR» 2011/21, m.nt. Schutjens (MSD/Mer-
ckle). Zie ook: M.E. de Bruin, Regulering van reclame 
voor receptgeneesmiddelen, Den Haag: Boom juridisch 
2018, p. 184, 198 en 270-271.

16 Codecommissie van de CGR 8 november 2021, 
AA21.006 (publiekscampagne).
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zet in het RVP of bij VoM. De vraag kan zich voor-
doen of deze campagne verkleurt tot indirecte 
reclame voor deze vaccins vanwege het feit dat 
[X] de enige afzender is van de campagne. De 
CGR verwijst daarbij naar een zeer recente uit-
spraak van de Reclame Code Commissie 
(20[2]1/00231 -CVB) [sic] waarbij ook de enige 
afzender van de campagne de vergunninghouder 
was van een vaccin dat in de campagne ge-
noemd werd als een mogelijke bescherming te-
gen één van de ziektes die teken kunnen over-
brengen.’ Deze door de Codecommissie van de 
CGR opgeworpen vraag beantwoordt zij zelf niet. 
Ik meen dat het enkele feit dat een vergunning-
houder afzender van de uiting is, nog niet maakt 
dat er sprake is van een reclame-uiting. Dit 
strookt immers niet met het MSD/Merckle-ar-
rest17 en overigens ook niet met de hiervoor al 
genoemde paragraaf 5.8 van de CGR Gedragsco-
de.18 Overigens gaat het in dit adviesoordeel over 
voorgenomen ‘push’-uitingen, namelijk over 
uitingen via social media, radio, gedrukt en mo-
gelijk tv. Uit het feit dat de Codecommissie van 
de CGR zich hier verder niet over uitlaat, leid ik af 
dat zij daar geen problemen in ziet. In het licht 
van het MSD/Merckle-arrest19 had de Codecom-
missie van de CGR hier wellicht meer aandacht 
aan kunnen besteden.

Reclame voor een denkbeeld, voor een bedrijf of 
voor een receptgeneesmiddel
Pfizer verweerde zich verder met de stelling dat 
als er al sprake zou zijn van reclame, het dan zou 
gaan om reclame voor het denkbeeld dat men er 
goed aan doet zich te beschermen tegen teken-
beten en TBE of enkel om reclame voor een be-
drijf. Aan deze verweren maken de RCC en het 

17 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, 
punt 34, «JGR» 2011/21, m.nt. Schutjens (MSD/Mer-
ckle).

18 In Codecommissie van de CGR 29 juni 2007, K07.004, 
r.o. 5.6, «JGR» 2007/37, m.nt. Schutjens (Nederlandse 
Vereniging Kritisch Prikken/Sanofi Pasteur MSD) oor-
deelde de CGR nog anders, maar deze uitspraak da-
teert van voor de Leidraad voor ziektebeeldinformatie 
van de CGR en de KOAG van 1 oktober 2010, wat 
uiteindelijk de voorloper is paragraaf 5.8 van de CGR 
Gedragscode.

19 HvJ EU 5 mei 2011, C-316/09, ECLI:EU:C:2011:275, 
punt 47, «JGR» 2011/21, m.nt. Schutjens (MSD/Mer-
ckle).

CvB niet veel worden vuil. Dat verbaast mij niet. 
Bij zaken waarin werd geoordeeld dat de adver-
teerder reclame maakte voor het denkbeeld dat 
men er goed aan doet zich ergens tegen te vacci-
neren,20 is de adverteerder steevast niet de ver-
gunninghouder die een commercieel belang 
heeft bij verstrekking van het vaccin, maar een 
andere partij. Althans, ik ben niet bekend met uit-
spraken waarin werd geoordeeld dat de desbe-
treffende vergunninghouder enkel reclame 
maakte voor het vorenbedoelde denkbeeld en 
niet ook het vaccin zelf. Dat lijkt mij ook lastig 
voorstelbaar. Ook het verweer dat het hier enkel 
om bedrijfsreclame gaat, slaagt niet. Als eenmaal 
is geoordeeld dat de uiting een reclamedoelstel-
ling heeft en daarin (in)direct wordt verwezen 
naar een receptgeneesmiddel, lijkt mij dat een 
logische gevolgtrekking. 

Vaccin dat al dan niet deel uitmaakt van het RVP
In de inleiding van deze annotatie werd er al op 
gewezen dat het afgelopen jaar – hoe kan het 
ook anders in deze pandemie – verschillende uit-
spraken in de «JGR» zijn opgenomen die zien op 
uitingen over coronavaccins. Een wezenlijk ver-
schil tussen die uitspraken en de onderhavige 
uitspraak is dat de desbetreffende coronavaccins 
deel uitmaken van het RVP en art. 90 Gnw be-
paalt dat het verbod op publieksreclame voor re-
ceptgeneesmiddelen niet geldt voor publieksre-
clame ter bevordering van deelname aan een 
vaccinatieprogramma dat deel uitmaakt van het 
RVP. Het TBE-vaccin maakt daar geen deel van uit 
en uitingen die daarop zien, dienen dus vol te 
worden getoetst aan het verbod op publieksre-
clame voor receptgeneesmiddelen.
In het reeds eerdergenoemde recente adviesoor-
deel van de Codecommissie van de CGR, waarin 
ook naar de onderhavige uitspraak van het CvB 
wordt verwezen,21 wordt nog het volgende opge-

20 Zie bijvoorbeeld: RCC 23 maart 2021, dossiernr. 
2021/00051, 2021/00051 A en 2021/00051 B, gepubli-
ceerd in respectievelijk «JGR» 2021/18, «JGR» 2021/19 
en «JGR» 2021/20 (met noot Meddens-Bakker onder 
«JGR» 2021/20); RCC 16 augustus 2021, dossiernr. 
2021/00335, 2021/00335 A en 2021/00335-B, gepubli-
ceerd in respectievelijk «JGR» 2021/28, «JGR» 2021/29 
en «JGR» 2021/30 (met noot Meddens-Bakker onder 
«JGR» 2021/30).

21 Codecommissie van de CGR 8 november 2021, 
AA21.006 (publiekscampagne).
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merkt over (uitingen die zien op) vaccinaties die 
al dan niet zijn opgenomen in het RVP: ‘De infor-
matiecampagne betreft zowel vaccinaties die zijn 
opgenomen in het RVP als VoM. In het laatste ge-
val is er voor de bevoegde autoriteiten onvol-
doende aanleiding geweest de betreffende vacci-
naties in het RVP op te nemen. In een niet 
verwaarloosbaar deel van de gevallen zal vacci-
natie daarom wellicht als “onnodig” kunnen wor-
den aangemerkt. Het mag niet zo zijn dat de cam-
pagne hiervan een vertekend beeld schetst en 
mogelijk onnodig zou kunnen aanmoedigen een 
medische behandeling te zoeken.’ Dit is begrijpe-
lijk: ingevolge art. 5.8.4 CGR Gedragscode mag 
informatie immers niet aanzetten tot het zoeken 
naar onnodige behandeling van ziekten. Helaas 
(voor deze annotatie) zijn de adviesoordelen van 
de Codecommissie van de CGR anoniem en de 
aan de Codecommissie van de CGR voorgelegde 
relevante uitingen – welke werden afgekeurd – in 
het adviesoordeel afgekort als ‘[A] en [B]’. Het ad-
viesoordeel geeft dus niet veel duidelijkheid, om-
dat het gissen blijft welke uitingen niet zijn goed-
gekeurd. Echter, ik heb zo het vermoeden dat het 
ook in kwesties die worden voorgelegd aan de 
CGR uiteindelijk nog knap lastig zal zijn om toe-
laatbaar over VoM te informeren. 

Ruimere mogelijkheden voor vaccins?
In een eerdere annotatie22 in de «JGR» is door 
Meddens-Bakker23 de stelling ingenomen dat 
vaccins (die een ziekte beogen te voorkomen) 
een andere doelgroep zouden hebben als ‘ande-
re medicijnen’ (die bijvoorbeeld beogen te gene-
zen of pijn te verlichten). De laatstgenoemde ca-
tegorie richt zich op patiënten die symptomen of 
een diagnose hebben. Door die symptomen of 
– door een beroepsbeoefenaar – vastgestelde 
diagnose kunnen patiënten actief op zoek naar 
informatie over behandelmogelijkheden en daar 
met de beroepsbeoefenaar over spreken. Vaccins 
richten zich daarentegen niet op patiënten maar 
op gezonde mensen, die mogelijk tot een risico-
categorie behoren. Dat zij tot die risicocategorie 

22 RCC 23 maart 2021, dossiernr. 2021/00051, 
2021/00051 A en 2021/00051 B, gepubliceerd in res-
pectievelijk «JGR» 2021/18, «JGR» 2021/19 en «JGR» 
2021/20 (met noot Meddens-Bakker onder «JGR» 
2021/20).

23 In het kader van transparantie wordt opgemerkt dat zij 
bij deze zaak betrokken was.

behoren, zullen zij veelal niet weten. Hierdoor 
hebben zij geen reden om proactief op zoek te 
gaan naar informatie over vaccins om gezond te 
blijven. Dit zou, in deze redenering, de rechtvaar-
diging zijn om proactief (via ‘push’-uitingen) over 
vaccins te kunnen communiceren, zonder al te 
veel angst voor overtreding van het verbod op 
publieksreclame. Deze stelling is ook ingenomen 
in grief 3 die door Pfizer bij het CvB naar voren is 
gebracht. In de uitspraak gaat het CvB niet uit-
drukkelijk op deze stelling in. Hoewel ik dat jam-
mer vind, omdat ik de stelling interessant vind, 
verbaast mij dat niet. De wet en de diverse zelfre-
guleringscodes maken het onderscheid tussen 
vaccins en ‘andere medicijnen’ immers niet. Bo-
vendien bestaan er ook medicijnen met een 
profylactische (preventieve) werking, bijvoor-
beeld antimalariamiddelen. Verder lijkt het on-
derscheid mij dogmatisch ook moeilijk in het sys-
teem te passen. De doelstelling van de uiting 
maakt immers of er sprake is van enkel informa-
tie of (ook) van reclame. De doelstelling is ver-
koopbevorderend van aard of niet, onafhankelijk 
van om wat voor type geneesmiddel het gaat. Tot 
slot zijn er voor vaccins behorende tot het RVP al 
ruimere mogelijkheden ex art. 90 Gnw; zie ook 
hiervoor. Voor vaccins die behoren tot de groep 
VoM lijken de mogelijkheden juist extra beperkt, 
althans als ik het reeds verscheidene malen aan-
gehaalde adviesoordeel24 juist interpreteer. Vol-
gens dat adviesoordeel kunnen VoM in een niet 
verwaarloosbaar deel van de gevallen als ‘onno-
dig’ worden aangemerkt, waardoor er zelfs in in-
formatie-uitingen voor gewaakt moet worden dat 
het publiek niet wordt aangezet tot het zoeken 
naar onnodige behandeling van ziekten. Het lijkt 
dus makkelijker toelaatbaar te informeren over 
‘andere medicijnen’ dan over VoM.

Afsluitend commentaar 
Zoals al eerder door anderen is geconstateerd25 
en ook hiervoor al is benoemd, is vanwege de 
diversiteit aan actoren (RCC, KOAG en CGR) de 
zelfregulering op het gebied van geneesmidde-
lenreclame versnipperd. In beginsel heb ik daar 

24 Codecommissie van de CGR 8 november 2021, 
AA21.006 (publiekscampagne).

25 Kamerstukken II 2005/06, 29477, nr. 25: Tussentijdse 
evaluatie Stichting Code Geneesmiddelenreclame en 
zelfregulering geneesmiddelenreclame.
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geen problemen mee, als de diverse belangheb-
benden het juiste loket, althans een juist loket, 
maar weten te vinden. Persoonlijk vind ik die ver-
snippering wel problematischer als niet bij elk 
loket hetzelfde toetsingskader wordt gehanteerd. 
Dit werkt immers verschillen in benadering in de 
hand, hetgeen kan leiden tot verschillen in uit-
komst afhankelijk van het loket en op haar beurt 
weer tot ‘forum shopping’ binnen de zelfregule-
ring. Dat lijkt mij niet wenselijk. Op zijn minst 
kunnen er serieuze vraagtekens bij gezet worden 
of alle loketten thans wel hetzelfde toetsingska-
der hanteren.

dhr. mr. drs. R.M. Sjoerdsma
Advocaat, Holla legal & tax, Eindhoven

6

Healy World kan niet volstaan met verwijzing 
naar CE-certificering: reclameclaims zijn 
breder, aanvullend bewijs vereist

College van Beroep van de Reclame Code 
Commissie 
13 oktober 2021, dossiernr. 2021/00085 - CVB
Noot mw. mr. H.A.J. Pors

Medisch hulpmiddel. NRC. CvB. Medische 
claim. 

[NRC art. 1, 7, 8 lid 2 onder b; Richtlijn 93/42/
EEG Bijlage I punt 3; Bmh art. 6 lid 1]Noot mw. mr. H.A.J. Pors

Feiten: Klager klaagt bij de Reclame Code Com-
missie (RCC) dat er sprake is van reclame voor de 
Healy, een draagbaar medisch apparaat voor fre-
quentietherapie dat als medisch hulpmiddel is 
gekwalificeerd, dat er medische claims worden 
gebruikt die niet wetenschappelijk onderbouwd 
kunnen worden en de uiting om die reden als mis-
leidend moet worden geoordeeld. 
Uitspraak: De RCC heeft de uiting in strijd geacht 
met art. 7 en 8 lid 2 onder b Nederlandse Reclame 
Code, hetgeen door het College van Beroep wordt 
bevestigd.

Healy World 
tegen
Klager

De bestreden uiting, de inleidende klacht en de be-
slissing van de Commissie
De klacht is gericht tegen de website healyworld.
net.nl voor zover daarop over het medisch hulp-
middel ‘Healy’ (een draagbaar medisch apparaat 
voor frequentie therapie) het volgende wordt 
meegedeeld:
“Healy is een medisch product voor de behande-
ling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn 
en migraine en voor de ondersteunende behande-
ling van psychische aandoeningen zoals depres-
sie, angst en bijbehorende slaapstoornissen. Alle 
andere toepassingen van Healy worden niet er-
kend door de reguliere geneeskunde omdat de 
werking hiervan niet wetenschappelijk is aange-
toond” en
“Healy voor jouw gezondheid
Healy is een medisch product voor pijnbehande-
ling bij chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn, 
migraine, en voor een ondersteunende behande-
ling bij mentale aandoeningen zoals depressie, 
angst en daaraan gerelateerde slaapstoornissen”.
De klacht, zoals die door de Commissie is samen-
gevat, luidt dat voor de Healy medische claims 
worden gebruikt die niet wetenschappelijk onder-
bouwd kunnen worden. De Healy is een door de 
Duitse instantie MedCert goedgekeurd medisch 
hulpmiddel (risicoklasse IIa), maar de goedkeu-
ring is volgens de klacht niet gekoppeld aan de 
medische claims die in de klacht centraal staan. 
Gepubliceerde wetenschappelijke studies waarbij 
de Healy is gebruikt, ontbreken. In de handleiding 
wordt wel verwezen naar verschillende studies die 
de effectiviteit per indicatie zouden moeten on-
derbouwen. Daarbij wordt opgemerkt: “De 
onderzoeken met betrekking tot de genoemde 
indicaties werden niet met de Healy uitgevoerd. 
De parameters die in de Healy worden gebruikt, 
zijn gebaseerd op de vermelde onderzoeken.” De 
gebruikte apparatuur in de studies is zo divers en 
de gebruikswijze van die apparatuur verschilt der-
mate van de Healy dat die studies niet zonder 
meer als onderbouwing kunnen worden gebruikt 
voor de werking van de Healy. Bovendien is de 
kwaliteit van de studies vaak erg laag, is het aantal 
studies per indicatie erg klein, wordt er geen ge-
bruik gemaakt van IMF (geïndividualiseerd pro-
gramma binnen de Healy) en blijven studies die 
geen effect laten zien onbesproken (‘cherrypic-
king’). Verder zijn de journals waarin de studies 
zijn gepubliceerd niet hoog aangeschreven en 
staat in de handleiding dat de kwaliteit van de 


