Op 1 april 2008 is het volgende advies (A07.056) gegeven.
1. Het verzoek van X:
Verzoekster stelt zich voor met ongeveer 15 Nederlandse Y- artsen en Y-artsen in opleiding
die actief zijn in het uitvoeren van onderzoek op het gebied van ziekte Y, deel te nemen aan
het 46e jaarlijkse congres in Kaapstad, Zuid-Afrika. Dit congres is een internationaal
congres dat open staat voor specialisten op gebied Y. Voorafgaand aan het congres stelt
verzoekster zich een aantal bezoeken voor aan ziekenhuizen in Johannesburg en
Kaapstad.
De deelnemers zullen op dag 1 in augustus 2008 uit Nederland vertrekken. De volgende
dag komt men aan in Johannesburg en staat een bezoek aan een ziekenhuis aldaar op het
programma. Op dag 3 vliegt men door naar Kaapstad, waar een bezoek wordt gebracht aan
een ziekenhuis en op dag 4 aan een ziekenhuis en een kliniek. Het genoemde congres
vindt plaats op dag 5. Op dag 8 vliegt men weer terug naar Nederland.
Z heeft aangegeven de bijeenkomst te willen ondersteunen met een vergoeding van 50 %
van de reis-, verblijf- en registratiekosten van de deelnemers, waarbij het bezoek aan het
congres en aan de genoemde ziekenhuizen als één geheel wordt gezien.
Verzoekster verneemt graag of het verzoek voldoet aan de regels van de Code
Geneesmiddelenreclame.
2. De beoordeling door de Codecommissie:
Blijkens 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 wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke
bijeenkomsten en overige bijeenkomsten.
Van een wetenschappelijke bijeenkomst is onder meer sprake indien de inhoud van de
bijeenkomst door een wetenschappelijke vereniging of een van de farmaceutische industrie
onafhankelijke en door de betrokken beroepsgroep erkende instantie als wetenschappelijk
is aangemerkt. Hiervan is wat betreft dit congres sprake nu verzoekster heeft medegedeeld
dat accreditatie is verleend voor 12 uur nascholing. Voor zover de aanvraag ziet op de
bezoeken aan de al genoemde ziekenhuizen, is de Codecommissie op grond van de
overgelegde stukken van oordeel dat van een wetenschappelijke bijeenkomst gesproken
kan worden. De Codecommissie verwijst in dit verband naar het advies dat op 7 juni 2006
(A06.015) werd uitgebracht en dat een gelijksoortig programma betrof als thans aan de
orde is.
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Bij een wetenschappelijke bijeenkomst moeten de voor rekening van de deelnemers
komende kosten van gastvrijheid voor tenminste de helft ten laste van de deelnemers
komen. Waar Z voorstelt de helft van de genoemde kosten voor haar rekening te nemen, is
aan dit vereiste voldaan.
Tenslotte moet worden onderzocht of er sprake is van een objectieve
rechtvaardigingsgrond voor de plaats van de samenkomst. De Codecommissie is van
oordeel dat die grond aanwezig is. Het betreffende congres wordt in Zuid-Afrika gehouden.
Het zal worden bezocht door beroepsbeoefenaren uit vele delen van de wereld. Bij deze
stand van zaken kan ook aanvaard worden dat de reis mede wordt gemaakt om een aantal
ziekenhuizen in Zuid-Afrika te bezoeken. Waar een sociaal programma of een
partnerprogramma niet wordt voorzien, is er voldoende aanleiding voor de conclusie dat de
deelnemers alleen naar Zuid-Afrika zullen reizen om hun kennis en ervaring op het gebied
waarop zij deskundig zijn, verder te ontwikkelen en deze te delen met beroepsbeoefenaren
in Zuid-Afrika.
De Codecommissie komt daarom tot een positief advies.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan X in rekening zullen worden gebracht.

Aldus gedaan te Gouda op 1 april 2008 door mr. P.A. Offers, voorzitter.

