Op 30 juli 2009 is het volgende advies (A09.062) gegeven:
1. Het verzoek:
X is voornemens een bijeenkomst te houden voor Y-artsen onder de titel “C”. De bijeenkomst is bestemd voor
nascholing en omvat chirurgische casus en lezingen en zal worden gehouden op een dag in november in Milaan,
Italië. De heenreis per vliegtuig is gepland de dag ervoor, de terugreis de dag erna. Het is niet mogelijk afwijkend
te reizen of partners mee te nemen, zo deelt X in haar uitnodiging aan de artsen mede. Het programma is door
de Y vereniging geaccrediteerd voor 9 punten, waarvan bescheiden zijn overgelegd.
Ter toelichting heeft X het volgende meegedeeld. Zij wil graag bijdragen aan nascholing en kennisverdieping van
Y-artsen, en wel door middel van deze compacte en themagerichte nascholingen in kleine groepen met nadruk
op de praktijk, met veel workshops en interactie. De onderwerpen worden aangedragen door de Y-artsen zelf en
hoeven niet gerelateerd te zijn aan producten van X. Diverse experts nemen op zich een gedegen inhoudelijk
programma in elkaar te zetten, welk programma bij de aanvraag is gevoegd. Enkele Italiaanse hoogleraren zijn
in dit geval actief betrokken bij de presentatie van het programma.
X heeft een begroting van de kosten meegezonden, alsmede een kopie van de uitnodiging aan mogelijke
deelnemers. Daaruit blijkt dat laatstgenoemden een eigen bijdrage zullen betalen van ieder € 350 en dat X € 500
ter zake van reis- en verblijfkosten voor haar rekening neemt. .
X verzoekt de bijeenkomst te toetsen aan de regels van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
2. Het oordeel van de Commissie:
Ten deze is van toepassing de Uitwerking Normen Gunstbetoon welke is afgeleid van de Gedragscode en
waarin de normen voor gastvrijheid nader zijn uitgewerkt. Uitgangspunten daarbij zijn dat de gastvrijheid binnen
redelijke perken dient te blijven en dat deze gastvrijheid ondergeschikt moet zijn aan het hoofddoel van de
bijeenkomst. De criteria voor de praktische toepassing van deze uitgangspunten zijn eveneens in de Uitwerking
Normen Gunstbetoon vastgelegd en zijn mede afhankelijk van de aard van de te houden bijeenkomst.
Gelet op de verleende accreditatie door de beroepsvereniging en op de inhoud van het programma zoals dat
door verzoekster aan de Codecommissie is toegezonden, is voldoende gebleken dat in dit geval sprake is van
een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel 7 van de Uitwerking Normen Gunstbetoon. Er mag van
worden uitgegaan dat de objectiviteit en onafhankelijkheid van de sprekers voldoende zijn gewaarborgd.
Voor een dergelijke bijeenkomst geldt dat wordt aangenomen dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft
(onder meer) indien de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van gastvrijheid (reis, verblijf en
deelname) per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer bedragen dan € 500 per keer en €
1500 per jaar ofwel de deelnemers tenminste 50% van de kosten van gastvrijheid (reis, verblijf en deelname) zelf
dragen.
Aan deze eis wordt in dit geval voldaan, gelet op het totale bedrag van de kosten voor gastvrijheid begroot op €
847 per deelnemer en de voorgenomen eigen bijdrage van € 350 per persoon. Voorts mag worden aangenomen
dat de gastvrijheid ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst.
De bijeenkomst vindt plaats in het buitenland, te weten in Milaan. X deelt mee dat men voor deze locatie heeft
gekozen omdat de universiteitskliniek waaraan de Italiaanse specialisten A en B zijn verbonden in Europa
bekend staat om haar expertise op het gebied van “techniek C”. Uniek voor de kliniek is dat zij beschikt over
operatiezalen waar de techniek kan worden toegepast. Hierdoor zijn de aanwezigheid van patiënten en de
mogelijkheid om met operaties live, eventueel via videoschermen, mee te kijken, verzekerd. De Codecommissie
kan hierin meegaan en ziet in het gestelde een objectieve rechtvaardiging voor de keuze van deze buitenlandse
locatie, die derhalve als een passende locatie in de zin van artikel 4.b van de Uitwerking Normen Gunstbetoon
kan worden aangemerkt.
Nu voldaan is aan de eisen van en krachtens de Gedragscode Geneesmiddelenreclame, luidt het advies van de
Codecommissie positief.
3. Kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan verzoekster separaat in
rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 30 juli 2009 door mr. M. de Boer, voorzitter.
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