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Coronavirus – sponsoren van online
nascholing
In deze tijden van beperkende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het
coronavirus, kunnen geen fysieke nascholingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Dit heeft tot
gevolg dat steeds meer nascholingen plaatsvinden in een digitale/online omgeving. Het kan hierbij
gaan om nascholingen op een vooraf bepaald tijdstip waarvoor deelnemers op dat moment
inloggen en om nascholingen die gevolgd worden op een moment dat het de deelnemer uitkomt.
Het kan zowel gaan om nascholingen met een wetenschappelijk karakter als om nascholingen of
online presentaties met verkoopbevorderend karakter. In dit nieuwsbericht schetst de CGR het
beoordelingskader voor het geval een geneesmiddelenbedrijf deelname aan een online nascholing
wil sponsoren.
Beoordelingskader
Sponsoring van deelname aan een online nascholing is een financiële relatie die valt binnen de
werkingssfeer van de Gedragscode. Indien sprake is van een kennelijk doel om het voorschrijven,
ter hand stellen of gebruik van een geneesmiddel te bevorderen, dan is sprake van gunstbetoon
(art. 6.1.2 van de Gedragscode). Gunstbetoon is verboden, tenzij de financiële relatie beantwoordt
aan de in de Gedragscode genoemde uitzonderingen (art. 6.1.1 van de Gedragscode).
Bij financiële relaties met beroepsbeoefenaren wordt een verkoopbevorderend doel aangenomen
en dient de beoordeling plaats te vinden onder de uitzonderingen op het verbod op gunstbetoon.
Sponsoring van (online) nascholing wordt beoordeeld onder de regels van gastvrijheid (paragraaf
6.4 van de Gedragscode). Waar mogelijk hanteert de CGR het principe: “wat offline geldt, geldt
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online ook”. In dit geval betekent dit dat zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de
beoordeling van nascholingen waarbij wel sprake is van een fysieke samenkomst.
Sponsoring van nascholing voor niet-beroepsbeoefenaren vindt plaats op grond van paragraaf 6.5
van de Gedragscode.
Hieronder wordt ingegaan op verschillende cases van sponsoren van online nascholingen aan
beroepsbeoefenaren en niet-beroepsbeoefenaren.
Deelname van beroepsbeoefenaren aan een online nascholing die wordt aangeboden door een
derde partij en waarbij een vergunninghouder het inschrijfgeld van de deelnemer vergoedt
De uitzondering op het verbod op gunstbetoon die betrekking heeft op gastvrijheid beoogt
kennisontwikkeling in de vorm van nascholingen, congressen, trainingen en bijv.
productbijeenkomsten mogelijk te maken. De regels op het gebied van gastvrijheid leggen
beperkingen op aan het (in)direct vergoeden van de kosten voor de reis, het verblijf en de
inschrijving van de deelnemers door vergunninghouders. De kosten voor de reis en het verblijf
kunnen zich alleen voordoen bij fysieke samenkomsten, maar inschrijvingskosten kunnen zich
zowel in het geval van fysieke samenkomsten als de online variant voordoen. Het gaat hierbij dan
om het inschrijfgeld dat een deelnemer verschuldigd is en dat door een vergunninghouder wordt
vergoed (in de situatie dat de vergunninghouder de nascholing niet zelf aanbiedt). In het geval er
inschrijfgeld wordt gerekend, dient de vergoeding van deze kosten te worden beoordeeld onder de
gastvrijheidsregels van paragraaf 6.4 van de Gedragscode. Indien de online nascholing is
geaccrediteerd als wetenschappelijke bijeenkomst, geldt het toetsingskader van artikel 6.4.6. Voor
een online manifestatie geldt het toetsingskader van artikel 6.4.8.
Deelname van beroepsbeoefenaren aan een online nascholing die wordt aangeboden of (mede)
gefinancierd door één of meer vergunninghouders
Wanneer een vergunninghouder de online nascholing zelf aanbiedt of wanneer één of meer
vergunninghouders (de aanbieder van) nascholing financieren, dan worden doorgaans geen
inschrijvingskosten per deelnemer gerekend. In het geval van fysieke samenkomsten wordt in een
dergelijk geval op basis van de begroting van de samenkomst beoordeeld, waarbij de systematiek
wordt gevolgd zoals in de zelfevaluatie gunstbetoon (zie ook de handleiding bij de zelfevaluatie
gunstbetoon). In het geval van online nascholingen zal geen sprake zijn van recreatieve kosten en
ook niet van reis- of verblijfkosten. Er kan wel sprake zijn van inschrijvingskosten, bijvoorbeeld
omdat ook cursusmaterialen aan de deelnemers worden verstuurd. De CGR hanteert als
algemeen uitgangspunt dat alleen individualiseerbare kosten als gastvrijheidskosten worden
beschouwd. In het geval van online nascholingen worden de cursusmaterialen normaal gesproken
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via digitale weg verspreid en zijn de kosten hiervoor niet individualiseerbaar. Indien er
cursusmaterialen fysiek aan deelnemers worden verstuurd is er wel sprake van individualiseerbare
kosten. In dat geval komen de kosten voor de cursusmaterialen in aanmerking als
inschrijvingskosten (dus als gastvrijheid). De overige kosten voor de ontwikkeling en het aanbieden
van de nascholing worden als algemene organisatiekosten beschouwd.
Deelname door niet-beroepsbeoefenaren aan een online nascholing die wordt aangeboden of
(mede) gefinancierd door één of meer vergunninghouders of waarbij een vergunninghouder het
inschrijfgeld vergoedt
In het geval van het aanbieden van online nascholingen is het de vraag of sprake is van een
financiële relatie met een kennelijk doel om het voorschrijven, ter hand stellen of gebruik van een
geneesmiddel te bevorderen (i.c. gunstbetoon, zie artikel 6.1.2 van de Gedragscode). Ook hier ligt
het voor de hand om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de beoordeling van fysieke
samenkomsten (overeenkomstig artikel 6.5.2 van de Gedragscode).
Wanneer sprake is van reclame voor receptgeneesmiddelen, dan is de inhoud van nascholing
strijdig met het verbod op publieksreclame (art. 5.6.1 van de Gedragscode jo. art. 3 Code
Publieksreclame Geneesmiddelen). Het aanbieden van een dergelijke online nascholing zal dan
eveneens strijdig zijn met het verbod op gunstbetoon, wegens het kennelijk verkoopbevorderende
doel dat dan aanwezig moet worden geacht (zie artikel 6.5.2 onderdeel b van de Gedragscode).
Wanneer de online nascholing puur wetenschappelijk is en geen enkele vorm van reclame voor
receptgeneesmiddelen bevat, kan worden vermoed dat dit verkoopbevorderende doel afwezig is.
Dit zal afhangen van de omstandigheden van het geval, die onder de cumulatieve voorwaarden
van artikel 6.5.2 van de Gedragscode dienen te worden beoordeeld.
Bij online nascholingen is geen sprake van kosten voor de reis of het verblijf. Als er sprake is van
gastvrijheidskosten, dan zullen deze kosten zich beperken tot de vergoeding van
inschrijvingskosten (c.q. de fysieke cursusmaterialen). Het vergoeden van deze kosten aan nietberoepsbeoefenaren in het kader van fysieke samenkomsten wordt normaal gesproken alleen
toelaatbaar geacht als deze niet leidt tot het zich verplicht voelen richting de vergunninghouder die
de kosten sponsort. Dat kan worden bewerkstelligd als de vergoeding via een onafhankelijke
congresorganisator plaatsvindt of wanneer er meerdere sponsoren zijn (zie artikel 6.5.2 onderdeel
e van de Gedragscode). Sponsoring van een online nascholing voor niet-beroepsbeoefenaren is
dus mogelijk als het een wetenschappelijk (geaccrediteerde) nascholing betreft waarbij geen
sprake is van aanprijzing van geneesmiddelen en de vergoeding van eventuele inschrijfkosten niet
leidt tot een zich verplicht voelen richting de sponsor en binnen de gestelde grenzen blijft van wat
geldt voor beroepsbeoefenaren.
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Wat moet worden gemeld aan het Transparantieregister Zorg?
De regels inzake het openbaren van financiële relaties zijn onder andere van toepassing op
overeenkomsten inzake gastvrijheidskosten overeenkomstig artikelen 6.4.6 onder 3 en 6.4.8 onder
2 van de Code, alsmede op het sponsoren van samenkomsten overeenkomstig artikel 6.4.4 van
de Code. Dit betreffen relaties met beroepsbeoefenaren en/of een samenwerkingsverband van
beroepsbeoefenaren of een instelling waarin beroepsbeoefenaren participeren of werkzaam zijn
(zie artikel 7.2.1 van de Code). Relaties met niet-beroepsbeoefenaren hoeven niet te worden
gerapporteerd.
Artikelen 6.4.6 onderdeel 3 en 6.4.8 onderdeel 2 van de Code zien op individueel geboden
gastvrijheid. Onder gastvrijheidskosten worden verstaan de reis- en verblijfkosten, alsmede
deelnamekosten (zie artikel 6.4.3 van de Code). Bij online nascholingen zal er geen sprake zijn
van reis- en/of verblijfkosten. Mocht een organisator willen bijdragen aan “verblijfkosten”,
bijvoorbeeld door het verstrekken van eten en/of drinken via een thuisbezorgservice aan de online
deelnemers, dan zullen deze kosten niet strikt noodzakelijk zijn voor de deelname aan de online
nascholing en om die reden niet voor vergoeding door een vergunninghouder in aanmerking
komen. De enige gastvrijheidskosten die bij een online nascholing kunnen spelen zijn derhalve de
deelnamekosten.
Indien de vergunninghouder de organisator is van de online nascholing, zal er geen sprake zijn
van deelnamekosten en derhalve geen financiële relatie ontstaan die voor openbaarmaking
overeenkomstig artikel 7.2.1 van de Code in aanmerking komt.
Indien een vergunninghouder deelnamekosten voor een - onafhankelijk van de vergunninghouder
georganiseerde - online nascholing rechtstreeks (of via een derde) aan een beroepsbeoefenaar
vergoedt, dan betreft dit een relatie die schriftelijk dient te worden vastgelegd en voor
openbaarmaking overeenkomstig artikel 7.2.1 van de Code in aanmerking komt.
Artikel 6.4.4 ziet op de sponsoring van nascholing, waaronder ook online nascholing. Een
dergelijke sponsoring komt voor openbaarmaking in aanmerking indien de sponsoring wordt
verleend aan een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren of een instelling waarin
beroepsbeoefenaren participeren of werkzaam zijn.
Van een indirecte financiële relatie, waarbij de sponsoring van een vergunninghouder aan een
organisator van de online nascholing leidt tot een financiële relatie met individuele
beroepsbeoefenaren, zal niet snel sprake zijn, nu de eventuele gastvrijheidskosten beperkt zullen
zijn tot een kosteloze deelname aan de online nascholing. Dit is alleen anders als de sponsoring
aan de organisator (derde) ziet op de vergoeding van deelnamekosten van bepaalde
beroepsbeoefenaren aan een online nascholing waarvoor andere beroepsbeoefenaren
deelnamekosten moeten betalen.

