Op 11 juli 2011 is het volgende advies (A11.054) gegeven.
1. Het verzoek:
Verzoekster heeft het voornemen in maart 2012 in Leiden een cursus te organiseren
voor huisartsen uit midden Brabant. De opzet van de cursus is tweeledig. Aan de ene
kant gaat het om kwalitatief hoogstaande en geaccrediteerde nascholing, aan de
andere kant om het stimuleren van de intercollegiale contacten. De cursus wordt
georganiseerd door de vaste commissie van verzoekster, bestaande uit een team van
huisartsen en specialisten uit de twee ziekenhuizen. Er is geen sprake van
beïnvloeding door andere partijen zoals bij voorbeeld de farmaceutische industrie.
De kosten bedragen per deelnemer € 1.078,37 exclusief de kosten van de reis naar
Leiden. Er wordt naar gestreefd om op basis van sponsoring een bedrag van €
30.000,-- bijeen te halen. Hiervan uitgaande en rekening houdende met 140
deelnemers zal een gedeelte van € 214,28 van de kosten per deelnemer vergoed
kunnen worden. Dit komt neer op 18,85%.
Verzoekster verneemt graag of aldus is voldaan aan de normen voor gunstbetoon.
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 organisatie in
handen is van een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren,
wetenschappelijke organisaties of andere van de farmaceutische industrie
onafhankelijke groeperingen of instanties. In het onderhavige geval kan hiervan
gesproken worden. Immers is aangegeven dat de cursus wordt georganiseerd door
verzoekster en dat daarbij van beïnvloeding door de farmaceutische industrie geen
sprake is. In dit verband wordt voorts aangetekend dat accreditatie zal worden
aangevraagd.
Bij een wetenschappelijke bijeenkomst blijft de gastvrijheid binnen redelijke grenzen
wanneer de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van gastvrijheid
per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer bedragen dan € 500,-per keer en € 1.500,-- per jaar dan wel niet meer bedragen dan 50% van alle kosten.
De Codecommissie wil aannemen dat aan dit vereiste zal worden voldaan, hoewel
verzoekster nog geen gedetailleerde berekening van de kosten wegens gastvrijheid
per deelnemer heeft verstrekt. Daarbij overweegt de Codecommissie dat alleen de
donderdagmiddag vrij is gelaten, zodat deelnemers dan andere dingen kunnen
ondernemen. Het diner die avond is kennelijk wel weer in de algemene kosten
verwerkt. Het bedrag dat van deze kosten vergoed zal worden ligt ruimschoots onder
de 50%.
Verzoekster zal wel moeten nagaan of de bedrijven die de bijdrage zullen leveren niet
in een periode van een jaar voorafgaande aan de bijeenkomst de deelnemers niet al

andere kosten wegens gastvrijheid hebben vergoed en of het totaal per deelnemer dan
onder de grens van € 1.500,-- is gebleven. Voorts zal verzoekster de Codecommissie
bewijs van accreditatie moeten toezenden zodra zij dat heeft ontvangen.
Tenslotte moet nog worden onderzocht of de gastvrijheid ondergeschikt is aan het doel
van de bijeenkomst en of de plaats van de bijeenkomst geen kritiek ontmoet. In dit
verband verwijst de Codecommissie naar hetgeen zij heeft vermeld in de laatste alinea
van het advies van 22 december 2009.
Een en ander leidt tot een positief advies onder de voorwaarde dat bewijs van
verleende accreditatie wordt toegezonden.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten
separaat aan verzoekster in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 11 juli 2011 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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