Op 7 september 2011 is het volgende advies (A11.072) gegeven.
1. Het verzoek van X:
X organiseert in oktober 2011 een internationale bijeenkomst in Hotel Y in Barcelona,
onder de titel “Z”.
De inhoud van het programma is bepaald door X in nauwe samenwerking met de
sprekers. Op het wetenschappelijk niveau van de bijeenkomst wordt toegezien door
een zogenoemd Scientific Committee. Dit bestaat uit een viertal hoogleraren
verbonden respectievelijk aan universiteiten in Kiel, Duitsland, Londen, Engeland,
Leiden, Nederland en een andere universiteit in Londen. Zij zullen ook een belangrijk
deel van de presentaties verzorgen.
Op de bijeenkomst zal worden gesproken over de klinische relevantie en ervaring met
nieuwe therapeutische opties voor de behandeling van ziekte A en hoe deze nieuwe
middelen zich verhouden tot oudere therapeutische middelen van behandeling van
ziekte A, de betekenis van deze nieuwe therapeutische behandelingen en de
toepassing ervan in de dagelijkse klinische praktijk, en hoe bij behandeling om te gaan
met patiënten die aan ziekte A lijden.
Er zullen medicamenten worden besproken ten behoeve van de behandeling van
ziekte A van verschillende producenten, ook van X.
Deelname staat open voor 220 A-specialisten uit zeven landen in Europa, van wie 5 uit
Nederland.
Deelnemers komen in Barcelona aan op vrijdag en wonen vanaf 14.00 uur tot 18.00
uur aan een aantal lezingen bij. Vanaf 19.00 uur is deelname aan een diner voorzien.
Op zaterdag vangt het programma aan om 08.30 uur en eindigt om 12.45 uur. Na de
lunch vertrekken de deelnemers huiswaarts.
Aan deze bijeenkomst is geen sociaal programma verbonden.
De kosten per deelnemer worden geraamd op € 605,00
Naar verwachting zullen 5 deelnemers uit Nederland komen.
X wenst aan de Nederlandse deelnemers gastvrijheid te verlenen door tot het bedrag
van € 500,00 een bijdrage in hun kosten te leveren, zodat de eigen bijdrage van de
betreffende artsen € 105,00 zal bedragen.
Er is geen accreditatie aangevraagd.
X verzoekt haar voornemen tot het verlenen van gastvrijheid te toetsen aan artikel 12
en volgende van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.

2. De beoordeling door de Commissie:
Ingevolge artikel 12 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame dragen
vergunninghouders er zorg voor dat bij het verlenen van gastvrijheid aan
beroepsbeoefenaren in het kader van samenkomsten de gastvrijheid binnen redelijke
grenzen blijft en ondergeschikt is aan het met de samenkomst beoogde doel. In de
Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode
Geneesmiddelenreclame, hierna ook Uitwerking Normen Gunstbetoon, wordt hierbij

een onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke bijeenkomsten en overige
bijeenkomsten.
Blijkens artikel 7.c van de Uitwerking Normen Gunstbetoon is onder meer sprake van
een wetenschappelijke bijeenkomst indien de organisatie in handen is van of
plaatsvindt in opdracht van een bedrijf en de bijeenkomst door de Codecommissie
preventief is beoordeeld op inhoud en te verlenen gastvrijheid. Daarbij gaat het er om
dat de objectiviteit van de presentaties voldoende is gewaarborgd en dat het
programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van
beroepsbeoefenaren.
De Codecommissie is van oordeel dat aan deze eisen is voldaan. Uit het verzoek en
de bijlagen – in het bijzonder ook uit de bijgevoegde curricula vitae van de leden van
het Scientific Committee en de overige sprekers - blijkt dat de inhoud, de opzet en de
uitvoering van de bijeenkomst in Barcelona in handen is van hoog gekwalificeerde
deskundigen uit de beroepsgroep. Er mag gelet op de achtergrond van deze personen
dan ook van worden uitgegaan dat de presentaties voldoende objectief zijn en dat het
programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van de deelnemers.
Er is dus sprake van een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel 7.c. van
de Uitwerking Normen Gunstbetoon.
Bij een wetenschappelijke bijeenkomst als de onderhavige blijft de gastvrijheid binnen
redelijke grenzen wanneer de voor rekening van de vergunninghouder komende
kosten van gastvrijheid per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer
bedragen dan € 500,00 per keer en € 1500,00 per jaar. Nu X haar gastvrijheid beperkt
tot een financiële bijdrage per Nederlandse deelnemer van € 500,00 en de deelnemers
€ 105,00 voor eigen rekening zullen nemen blijft de aangeboden gastvrijheid binnen de
perken en valt derhalve binnen de hiervoor bedoelde bedragen, waarbij de deelnemer
en X in het oog dienen te houden dat het bedrag van € 1500,00 per jaar niet wordt
overschreden.
Aangezien de deelnemers en sprekers uit meerdere landen afkomstig zullen zijn met
slechts een klein aantal deelnemers uit Nederland ligt het voor de hand dat de
bijeenkomst niet in Nederland wordt gehouden. Er is sprake van een internationaal
georiënteerde bijeenkomst als bedoeld in artikel 10.b. van de Uitwerking Normen
Gunstbetoon.
Gelet op de totale kosten zijn er geen aanwijzingen dat de locatie in Barcelona niet
passend is.
De slotsom is dat de door X voorgenomen gastvrijheid in overeenstemming is met de
Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten
separaat aan verzoekster in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 7 september 2011 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.
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