1. Welk soort initiatief ?
Informatie

Publiciteit voor een product

Geneesmiddelen:
- praktijken voor
patiëntenbinding
- ristorno’s
- prijsverminderingen

Vermeldingen om apotheek /
apotheker kenbaar te maken
(naast de discrete vermelding
van naam / logo) ?

Persoonlijke publiciteit

Commerciële praktijken
Andere producten :
- praktijken voor patiëntenbinding
- ristorno’s
- prijsverminderingen
- promoacties…

Persoonlijke publiciteit (cf. def. art. 98)
Iedere publieke mededeling die tot doel heeft de
apotheker of de apotheek te laten kennen of informatie te geven over de aard of de uitoefeningsmodaliteiten van zijn professionele activiteiten of
aangeboden diensten.

JA : het is een persoonlijke publiciteit

JA : het is een

NEEN

publiciteit voor
een product

Vermeldingen van een merk van
een product of promoten
van een gamma producten ?

JA

Zijn volgende voorwaarden voldaan ?
- informatie is objectief, eerlijk, waarheidsgetrouw, controleerbaar (cfr. art. 95)
-
informatie ondersteunt kwaliteit van de
zorg (cfr. art. 94)
- informatie zet niet aan tot overconsumptie
of oneigenlijk gebruik (cfr. art. 96)
- informatie schaadt het vertrouwen van de
patiënt niet (cfr. art. 96)

NEEN

Zijn volgende voorwaarden voldaan ?

NEEN
Publiciteit voor een geneesmiddel ?
JA : respecteren van

de betreffende wetgeving (cfr. art. 102 +
uitleg in de gecommentarieerde code)

NEEN

Zijn volgende voorwaarden voldaan ?

Informatie is
deontologisch
niet aanvaardbaar

JA : info is deontologisch

aanvaardbaar en dus
verspreidbaar met het
oog op patiëntenbinding /
zoeken van patiënten mits
het respecteren van de
voorwaarden voor verspreiding (cfr. art. 93 en 97)

-
publiciteit is in overeenstemming met de
waardigheid van het beroep en de geloofwaardigheid van de apotheker (cfr. art. 103)
-
publiciteit schaadt de kwaliteit van de
farmaceutische zorg niet (cfr. art. 103)
- publiciteit is voor een product waarvan de
apotheker het actieprofiel kent (cfr. art. 104)
-
publiciteit is loyaal, waarheidsgetrouw, niet
misleidend en controleerbaar (cfr. art. 105, al. 1)
- publiciteit bevat de nodige waarschuwingen voor het gebruik (cfr. art. 105, al. 2)

JA : publiciteit is deonto-

logisch aanvaardbaar en
dus verspreidbaar met het
oog op patiëntenbinding /
zoeken van patiënten mits
het respecteren van de
voorwaarden voor verspreiding (cfr. art. 93 et 106)

Ook dan rekening
houden met betreffende
regelgeving

JA

Publiciteit gekoppeld aan
een commerciële praktijk
(kortingsbon, spaarkaart
met voordelen…) ?
NEEN

Publiciteit gekoppeld aan
een commerciële praktijk
(prijsvermindering,
promoacties…) ?

NEEN

Ook dan rekening
houden met
betreffende regelgeving
(cfr. art. 107)

- praktijk is toegepast met de nodige omzichtigheid en discretie om de waardigheid
van het beroep, de geloofwaardigheid van
de apotheker en de kwaliteit van de zorg te
respecteren (cfr. art. 108, al. 2)
- praktijk heeft geen invloed op de rol van de
apotheker als gezondheidsraadgever en
zorgverstrekker (cfr. art. 109)
- praktijk is met respect voor de volksgezondheid
en in het belang van de patiënt (cfr. art. 110, al. 1)
-
praktijk is aangepast aan het product,
rekening houdend met eventuele risico’s
(cfr. art. 110, al. 2)
- praktijk zet niet aan tot overconsumptie
(cfr. art. 110, al. 3)
- praktijk gaat niet gepaard met gelijktijdige
handelingen die in strijd zijn met de deontologie (cfr. art. 111)
- praktijk komt rechtstreeks en integraal ten
goede van de patiënt (cfr. art. 112)
- praktijk beperkt de vrije keuze van de patiënt niet (cfr. art. 112)

- publiciteit is verenigbaar met de wet, in het
belang van de patiënt en de volksgezondheid (cfr. art. 99)
-
publiciteit is gebaseerd op objectieve,
waarheidsgetrouwe en controleerbare
elementen (cfr. art. 100, al. 1)
- publiciteit is oprecht, loyaal en respecteert
het beroepsgeheim (cfr. art. 100, al. 2)
- publiciteit heeft tot doel de keuze van een
apotheek te vergemakkelijken voor de patiënt, zonder zijn vrije keuze aan te tasten
(cfr. art. 100, al. 3)
-
publiciteit bevat geen misleidende,
kwetsende of agressieve vermeldingen
(cfr. art. 100, al. 4)
- publiciteit wekt geen overdreven verwachtingen op (cfr. art. 100, al. 4)
- publiciteit brengt het beroep noch derden
in diskrediet of brengt geen schade toe
aan hun reputatie (cfr. art. 100, al. 4)

NEEN

NEEN

JA
Is betreffende praktijk
patiëntenbinding (bvb
getrouwheidskaart) ?

NEEN

Zijn volgende voorwaarden voldaan ?

Publiciteit / Praktijk
is deontologisch niet
aanvaardbaar

NEEN
Zijn volgende voorwaarden voldaan ?
- praktijk voor patiëntenbinding is voor exclusief gebruik in de apotheek en is niet gelinkt
aan andere handelszaken (cfr. art. 113, al. 1)
- praktijk voor patiëntenbinding respecteert
het beroepsgeheim en de regelgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens (cfr. art. 113, al. 2)

logisch aanvaardbaar en
dus verspreidbaar met het
oog op patiëntenbinding /
zoeken van patiënten
mits het respecteren van
de voorwaarden voor
verspreiding
(cfr. art. 93 et 101)

NEEN : praktijk
is deontologisch
aanvaardbaar en
verspreidbaar met de
publiciteit gelinkt eraan
in voorkomend geval

JA

Publiciteit / Praktijk
is deontologisch niet
aanvaardbaar

JA : publiciteit is deonto-

JA : praktijk is deonto-

logisch aanvaardbaar
en verspreidbaar met de
publiciteit gelinkt eraan in
voorkomend geval

2. Welke verspreiding is toegelaten ?
Grens tussen wat is toegestaan en wat verboden is = proportionaliteitsbeginsel, toe te passen door middel van verschillende criteria :

Inhoud

Vorm

Presentatie

Verspreidingskanaal

Hoe neutraler de inhoud (objectieve en
eerlijke informatie / persoonlijke publiciteit die alleen objectieve elementen
bevat – aankondiging verhuis, adres,
openingstijden / reclame voor een product, voorafgegaan door een objectief
informatiefiche over de productcategorie),
hoe ruimer de verspreiding mag zijn.

Kies qua vormgeving voor een specifieke drager voor de apotheek /
apotheker of in ieder geval voor een
drager die de specificiteit / identiteit
van de apotheek / geloofwaardigheid
van de apotheker voldoende behoudt
(advertentie in een krant >< reclame op
een melkkarton of reisdocumenten of
reclame op Youtube die videofilmpjes
onderbreekt).

Hoe soberder en discreter de presentatie, hoe breder de verspreiding mag
zijn; in het geval van een opzichtige
presentatie, zal de verspreiding tot in
de apotheek worden beperkt.

Folders, krantenartikels, brochure van
meerdere pagina’s, tv-spot... Afhankelijk van de andere criteria is een kanaal
dat een min of meer brede verspreiding
mogelijk maakt, aanvaardbaar.

* Neutrale inhoud
*V
 orm die de specificiteit / identiteit / geloofwaardigheid
van de apotheker behoudt
* Sobere en discrete presentatie

Andere criteria die
verband houden met
de betrokken zaak
Bijv.: een initiatief, afgesproken met
alle apothekers in een regio kan op
grotere schaal verspreid worden.

		
* Schreeuwerige inhoud
* Vorm die de specificiteit / identiteit / geloofwaardigheid
van de apotheker niet behoudt
* Opzichtige presentatie

Concreet voorbeeld
van initiatief

Verspreidingsgebied

7. Internationale
verspreiding

6. Nationale
verspreiding

5. Regionale
verspreiding

4. Lokale verspreiding
(gemeente)

3. Verspreiding rond
de apotheek

2. Zichtbaar vanuit de
apotheek

1. Verspreiding in de
fysieke apotheek

Verspreidingskanaal

vb. : internet
(vrije toegang)

vb. : nationale
TV spot

vb. : artikel in een
regionale krant

vb. : opsturen van een
mail aan de inwoners
van de gemeente (mits
naleving van de GDPR)

vb. : affiches
in de buurt

vb. : schermen
in de vitrine

vb. : folders
op de toonbank

