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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst, waarvoor
geen accreditatie is aangevraagd en waarvan het
wetenschappelijk karakter is vastgesteld door de
Codecommissie.

ADVIES (AA16.021) van de Codecommissie op het verzoek van [X] op de voet van artikel
59 van het Reglement van de Codecommissie en de Commissie van Beroep van de
Stichting Code Geneesmiddelenreclame, uitgebracht door de voorzitter van de
Codecommissie.
De Codecommissie heeft kennis genomen van de adviesaanvraag gedateerd 15 februari
2016 die [mevrouw Y] namens [X] heeft ingediend. Na aanvankelijk de adviesaanvraag op
25 februari 2016 te hebben ingetrokken, heeft [X] op 26 februari 2016 verzocht de
adviesaanvraag toch in behandeling te nemen.
1. Het verzoek van [X]
[X] is voornemens op [twee dagen in 2016] te Madrid (Spanje) bijeenkomst te organiseren
met de titel [Z]. Doel van de bijeenkomst is de wetenschappelijke dialoog met de [ziekte A]
gemeenschap over [onderwerp B], en de noodzaak van het verbeteren van de
behandelingsresultaten in [ziekte A] door veranderingen in de gevestigde
behandelingsparadigma te verbeteren. De bijeenkomst wordt georganiseerd in het [hotel C]
in Madrid.
De bijeenkomst is bedoeld voor artsen en specialisten [vakgebied D] en staat open voor
deelname door beroepsbeoefenaren uit meerdere landen. Er zullen 15 sprekers zijn die
voornamelijk uit landen buiten Nederland afkomstig zijn. Een curriculum vitae van iedere
spreker is bij het advies gevoegd. De bijeenkomst vangt aan op [de eerste dag] om 13.30 uur
en zal die dag om 17.45 uur eindigen, afgewisseld met pauzes. Op [de tweede dag] vangt de
bijeenkomst aan om 08.00 uur en eindigt 16.30 uur, afgewisseld met pauzes en lunch. Een
overzicht van het programma is bij de adviesaanvraag gevoegd.
De totale kosten per deelnemer bedragen EUR 764,--, waarvan de deelnemer 50% zelf
draagt.
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2. De beoordeling door de Codecommissie
Krachtens artikel 12 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame dienen
vergunninghouders ervoor zorg te dragen dat bij het verlenen van gastvrijheid aan
beroepsbeoefenaren in het kader van bijeenkomsten en manifestaties deze gastvrijheid
binnen redelijke perken blijft en ondergeschikt is aan het met de bijeenkomst of manifestatie
beoogde doel. Om dit te kunnen beoordelen zal de Codecommissie eerst moeten nagaan in
hoeverre sprake is van een wetenschappelijke bijeenkomst in de zin van artikel 6.4.5 van de
Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
[X] heeft medegedeeld dat accreditatie niet is aangevraagd. Van een bijeenkomst als
bedoeld in artikel 6.4.5 lid 1 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame is derhalve geen
sprake. Evenmin is gebleken dat de organisatie van de nascholing volledig in handen is van
een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, wetenschappelijke organisatie(s) of
andere van de farmaceutische industrie onafhankelijke groeperingen of instanties en dat
voldaan is aan de overige voorwaarden als gesteld in artikel 6.4.5 lid 2. Derhalve zal de
Codecommissie de nascholing moeten beoordelen op grond van artikel 6.4.5 lid 3 van de
Gedragscode Geneesmiddelenreclame en meer in het bijzonder op de inhoud en de te
verlenen gastvrijheid, waarbij qua inhoud met name gekeken dient te worden naar de
volgende factoren:
i. de objectiviteit van de presentaties dient voldoende gewaarborgd te zijn;
ii. het programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van
beroepsbeoefenaren.
De Codecommissie is bereid aan te nemen dat de bijeenkomst voorziet in een
onafhankelijke behoefte aan informatie bij beroepsbeoefenaars vanwege de inhoud van de
presentaties en de vaktechnische discussie die zal plaatsvinden naar aanleiding van die
presentaties.
Verder acht de Codecommissie de objectiviteit van de presentaties voldoende gewaarborgd.
Het merendeel van de sprekers is vooraanstaand wetenschapper op het onderhavige
vakgebied. De sprekers zijn afkomstig uit verschillende Europese landen en verbonden aan
ziekenhuizen of onderzoeksinstellingen. Van banden van deze sprekers met [X] is, met
uitzondering van één van de sprekers, niet gebleken. Op basis van de overgelegde CV's van
deze deskundigen neemt de Codecommissie aan dat zij over voldoende wetenschappelijk
gezag beschikken en het onderwerp objectief zullen benaderen. Een en ander betekent dat
de bijeenkomst als wetenschappelijk kan worden aangemerkt.
Bij het verlenen van gastvrijheid in het kader van een wetenschappelijke bijeenkomst dient
tevens voldaan te worden aan het bepaalde in artikel 6.4.1 van de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame. Nu de door [X] voor haar rekening te nemen kosten binnen de in
artikel 6.4.6 weergegeven grenzen blijven, blijft de te verlenen gastvrijheid binnen redelijke
perken. Verder wordt tijdens de bijeenkomst veruit de meeste tijd besteed aan
wetenschappelijke presentaties en vaardighedentraining en strekt de gastvrijheid zich niet
uit tot anderen dan de deelnemers.
Naar het oordeel van de Codecommissie is ook sprake van een passende locatie. De
bijeenkomst wordt door deelnemers en deskundigen uit verschillende Europese landen
bijgewoond. Madrid is vanuit deze Europese landen een eenvoudig te bereiken locatie.
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Concluderend kan de Codecommissie positief adviseren.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan [X] in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 31 maart 2016 door mr. M.V. van der Storm, voorzitter.

3/3

