Samenvatting K15.008 Sanofi/Novo Nordisk
De kern van de klacht van Sanofi betreft de activiteiten van (buitendienstmedewerkers
van) Novo Nordisk betreffende een terugbetalingsregeling voor haar geneesmiddel
Tresiba®. Sanofi stelt dat buitendienstmedewerkers van Novo Nordisk voorschrijvende
beroepsbeoefenaren en praktijkondersteuners actief hebben geïnformeerd over het
besluit van Novo Nordisk om patiënten niet langer een eigen bijdrage in rekening te
laten brengen voor het gebruik van Tresiba®. Ter ondersteuning van haar stelling
overlegt Sanofi onder andere een aantal verbatims en een aantal verklaringen. Sanofi
meent dat sprake is van een onoirbare wijze van beïnvloeding van het
voorschrijfgedrag. Novo Nordisk heeft betwist dat de terugbetalingsregeling actief
onder de aandacht van voorschrijvende beroepsbeoefenaren en praktijkondersteuners is
gebracht. Van onoirbare beïnvloeding van het voorschrijfgedrag is aldus Novo Nordisk
geen sprake.
Ten aanzien van de door Sanofi overgelegde verbatims is de Codecommissie van
oordeel dat de bewijskracht van de overgelegde verbatims zeer beperkt is, omdat de
juistheid en de objectiviteit van de overgelegde verbatims niet door de Codecommissie
kunnen worden vastgesteld en bovendien sprake is van anonieme verklaringen die
verwerkt zijn door een derde. Daarom kan aan deze verbatims niet voldoende
overtuigend bewijs worden ontleend voor de stelling van Sanofi dat
buitendienstmedewerkers van Novo Nordisk in gesprekken met voorschrijvende
beroepsbeoefenaren actief, waaronder de Codecommissie verstaat uit eigen initiatief en
buiten de context van het gesprek met de beroepsbeoefenaar, de terugbetalingsregeling
onder de aandacht hebben gebracht. Ook als ondersteunend bewijs voor de stelling van
Sanofi kunnen de overgelegde verbatims naar het oordeel van de Codecommissie in het
onderhavige geval niet dienen. Hetzelfde geldt voor de overige bewijsmiddelen van
Sanofi.
Dat in de gesprekken tussen voorschrijvende beroepsbeoefenaren en
buitendienstmedewerkers van Novo Nordisk de terugbetalingsregeling ter sprake is
gekomen is naar het oordeel van de Codecommissie door Sanofi voldoende aannemelijk
gemaakt. In hoeverre deze gesprekken aanprijzend van aard zijn geweest, is niet door de
Codecommissie nader vast te stellen. Wat daar ook verder van zij, de Codecommissie is
van oordeel dat van een enkele mededeling van een buitendienstmedewerker aan een
voorschrijvende beroepsbeoefenaar inhoudende dat bijbetaling door de patiënt voor een
geneesmiddel niet of niet meer nodig is geen ongeoorloofd aanprijzend karakter uitgaat.
Aan dit oordeel doet niet af of sprake is van een terugbetalingsregeling dan wel
verlaging van de apothekersinkoopprijs. Het feit dat de voorschrijvende
beroepsbeoefenaar door een enkele mededeling weet dat de patiënt voor een bepaald
geneesmiddel niet of niet meer hoeft bij te betalen kan naar het oordeel van de
Codecommissie juist bijdragen aan een verantwoorde keuze van de voorschrijvende
beroepsbeoefenaar, zodat het rationeel voorschrijfgedrag wordt bevorderd.
De klacht van Sanofi wordt afgewezen.

