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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst, waarbij de
deelname van enkele buitenlandse verpleegkundigen en
biologen de bevoegdheid van de aanvrager om gastvrijheid
te verlenen aan Nederlandse beroepsbeoefenaren niet in
de weg staat, nu bovendien geen sprake is van het maken
van reclame voor (recept)geneesmiddelen.

ADVIES (AA16.083) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 5 augustus 2016 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 [de heer Y] namens
[X], de daarbij behorende bijlagen en de op vragen van de Commissie nader verstrekte
inlichtingen.
1. Het verzoek van [X]
Het [ziekenhuis Z] in Bologna organiseert in samenwerking met [het ziekenhuis A] in Denver,
USA [op drie dagen in 2016] een wetenschappelijke bijeenkomst in Bologna onder de titel
“[B]”.
Verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma zijn [de heer C] namens
[ziekenhuis Z] en [de heer D] namens [ziekenhuis A]. [De heer C] is als hoogleraar
verbonden aan het [ziekenhuis Z] in Bologna en [de heer D] is als hoogleraar verbonden aan
het [ziekenhuis A] in Denver.
Zij hebben her programma geheel onafhankelijk en zonder enige beïnvloeding van de
farmaceutische industrie samengesteld.
Doel van het programma is blijkens de aankondiging: [E]. Om dit doel te realiseren zullen
verschillende lezingen worden gegeven door hoogwaardige deskundigen gericht op diverse
aspecten van [aandoeningen F].
Accreditatie is aangevraagd bij [wetenschappelijke verenigingen G en H].
Naar verwachting zullen 195 personen aan deze bijeenkomst deelnemen, onder meer
afkomstig uit Italië, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Ierland, België, Nederland en Luxemburg
(Benelux) en uit meerdere Oost-Europese landen. Uit de Benelux zullen twintig
beroepsbeoefenaren deelnemen.
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Van de in totaal 195 personen die tot deze bijeenkomst zullen worden toegelaten zullen
ongeveer 25 personen geen beroepsbeoefenaar zijn in de zin van de Gedragscode. Het gaat
dan om ongeveer 20 verpleegkundigen verbonden aan het [ziekenhuis Z] in Bologna en om
ongeveer 5 biologen.
De kosten van de Nederlandse beroepsbeoefenaren zijn begroot op € 662,25.
[X] heeft het voornemen bij wijze van gunstbetoon daarvan 50%, wat zij berekent op
€ 331,00, voor haar rekening te nemen.
[X] vraagt advies over de toelaatbaarheid van haar voornemen in het licht van de
Gedragscode.
2. De beoordeling door de Commissie
Ingevolge artikel 6.4.1 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame dragen
vergunninghouders er zorg voor dat bij het verlenen van gastvrijheid aan
beroepsbeoefenaren in het kader van bijeenkomsten en manifestaties de gastvrijheid binnen
redelijke grenzen blijft en ondergeschikt is aan het met de bijeenkomst of manifestatie
beoogde doel.
Gelet op de kwaliteiten van de personen die verantwoordelijk zijn voor het programma en
van de personen die op hun eigen gebied de lezingen zullen verzorgen, terwijl het
programma op geen enkele wijze is beïnvloed door de industrie, mag ervan worden
uitgegaan dat het programma voldoet aan de daaraan te stellen eisen voor accreditatie.
Daarvan uitgaande stelt de Commissie vooralsnog vast dat het gaat om een
wetenschappelijke bijeenkomst als uitgangspunt voor de beoordeling van het voorgenomen
gunstbetoon.
Nu de verpleegkundigen die tot de bijeenkomst worden toegelaten niet afkomstig zijn uit
Nederland en bovendien allen zijn verbonden aan het ziekenhuis waar organisator [de heer
C] verbonden is, terwijl de organisatoren hebben toegezegd dat op geen enkele wijze
reclame zal worden gemaakt voor enig geneesmiddel, staat hun aanwezigheid op deze
bijeenkomst de bevoegdheid van [X] om gastvrijheid te verlenen aan Nederlandse
beroepsbeoefenaren die de bijeenkomst bezoeken niet in de weg en ontstaat er geen strijd
met de Gedragscode daardoor. Hetzelfde geldt om die redenen voor de aanwezigheid van
enkele biologen.
Het voor de gastvrijheid per deelnemer aangeboden bedrag van € 331,- valt binnen de
normen van artikel 6.4.6 van de Gedragscode.
De Commissie gaat er daarbij vanuit dat [X] en de deelnemers, ieder voor zich, de jaarlijkse
maximale bijdrage van € 1.500,00 voor dezelfde therapeutische klasse zullen bewaken.
Gelet op de deelname van beroepsbeoefenaren uit meerdere landen in Europa is de locatie
van de bijeenkomst buiten Nederland passend.
De duur van de bijeenkomst en de kosten in aanmerking nemend zijn er geen aanwijzingen
dat de locatie in Bologna, hotel en vergaderruimte, gelet op de beperkingen die aan de
gastvrijheid worden gesteld, niet passend zou zijn.
De slotsom is dan ook dat met inachtneming van de hiervoor gemaakte opmerkingen positief
kan worden geadviseerd. Indien echter de aangevraagde accreditatie onverhoopt zou
worden geweigerd dient [X] de CGR daarvan aanstonds te verwittigen, waarna zij een nader
advies kan aanvragen dat rekening houdt met die weigering.
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3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan [X]
separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam, 26 augustus 2016 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.
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