21 september 2015
ADVIES (AA15.073) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 26 augustus 2015
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 van [mevrouw Y],
werkzaam bij [X].
1. Het verzoek
[X] is voornemens op [een dag in 2015] van 19.30 uur tot 21.30 uur een “Dinner meeting” te
organiseren onder de titel: “[Z]”, in het [X] hoofkantoor in Denemarken.
Het doel van de bijeenkomst is, aldus de aanvraag en de daarbij gevoegde bijlage het
informeren over de huidige en toekomstige wetenschappelijke agenda van [X], met de focus
op patiënt gerichte innovaties. De meeting vindt plaats tijdens het internationale [congres A]
dat plaatsvindt in Kopenhagen.
De doelgroep bestaat uit [artsen B] die dit [congres A] al bezoeken. De deelnemers komen
uit meerdere landen. In totaal kunnen 200 [artsen B] deelnemen en alleen artsen die al
deelnemen aan het [congres A] worden uitgenodigd, volgens de aanvraag. Uit Nederland
wordt gerekend op deelname van 5 tot 10 deelnemers.
Er zijn 6 sprekers, waarvan vijf sprekers in dienst zijn van [X].
Het programma voorziet in een aanvang om 19.30 uur met een presentatie van de CEO van
[X], daarna een introductie van een Senior Scientist van [X], een lezing van het hoofd van
[afdeling C van bedrijf X], gevolgd door een bijdrage van [Dr. D], een consultant [vakgebied
E] uit Groot Brittannië. Vervolgens wordt nog het woord gevoerd door de Senior Vice
President [X] en de afsluiting en de mogelijkheid om vragen te stellen wordt weer verzorgd
door de CEO van [X]. Tijdens de presentaties wordt het diner geserveerd, aldus het
programma.
Er is geen accreditatie aangevraagd.
De kosten per deelnemer zijn begroot op € 42,00 en bestaan uit reiskosten vanaf het [A
Congres centrum] en kosten van het diner. [X] is voornemens dit volledige bedrag voor haar
rekening te nemen en vraagt toetsing van deze voorgenomen gastvrijheid.
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2. Het oordeel van de Codecommissie
Krachtens 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.
Ook is er geen sprake van 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.
Ten slotte kan worden vastgesteld dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor een
bijeenkomst als genoemd in artikel 6.4.5 lid 3 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
Meer in het bijzonder is uit de aanvraag en de overige stukken niets te zeggen over de
objectiviteit van de presentaties en kan niet worden vastgesteld dat deze voldoende
gewaarborgd is en dat het programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van
beroepsbeoefenaren is evenmin gebleken. Van een bijeenkomst in de zin van de
Gedragscode is dan ook niet gebleken.
Vervolgens moet nog beoordeeld worden of sprake is van een manifestatie als bedoeld in
artikel 6.4.7 van de Gedragscode.
Daarbij verdient opmerking dat al eerder is geoordeeld dat niet iedere niet-wetenschappelijke
bijeenkomst als een manifestatie kan worden aangemerkt (zie adviesoordelen A11.042,
A13.063 en A13.068). Kern is daarbij het antwoord op de vraag of sprake is van een
samenkomst met een programma dat voorziet in een informatiebehoefte van
beroepsbeoefenaren. Gelet op het overgelegde programma en de daarin opgenomen
presentaties, de aanwezigheid van een spreker die niet direct met [X] is betrokken, alsmede
het in de aanvraag genoemde doel van de manifestatie, zijn er geen aanwijzingen dat in dit
geval niet wordt voorzien in een informatiebehoefte.
Nu in het onderhavige geval niet gezegd kan worden dat de gastvrijheid niet binnen redelijke
perken blijft, voldaan wordt immers aan de in artikel 6.4.8 van de Gedragscode voor
manifestaties genoemde bijdrage, en er geen aanwijzingen zijn dat de locatie niet passend
is, is de Codecommissie van oordeel, dat er voldoende reden bestaat om een positief
oordeel in deze te geven.
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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 21 september 2015 door mr. E. Pennink, voorzitter.

3/4

4/4

