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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst, waarvoor
geen accreditatie is aangevraagd en waarbij het
wetenschappelijk karakter is beoordeeld en vastgesteld
door de Codecommissie.

ADVIES (AA16.025) van de Codecommissie op het verzoek van [X] 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] van 19
februari 2016.
1. De aanvraag
Verzoekster organiseert op [twee dagen in 2016] een congres in Berlijn (Duitsland) dat de
volgende titel heeft: “[Z]”. De doelgroep bestaat uit [artsen A] uit meerdere landen in Europa.
Het congres neemt een aanvang op de eerstgenoemde dag om 18.00 uur en wordt
afgesloten de tweede dag om 16.00 uur. De kosten wegens reis en verblijf worden begroot
op € 365,00. Deze zullen door verzoekster worden gedragen.
Verzoekster verneemt graag of aan de vereisten van de Code wordt voldaan.
2. De beoordeling
Op grond van artikel 6.4.1 van de Code dragen vergunninghouders er zorg voor dat bij het
verlenen van gastvrijheid aan beroepsbeoefenaren in het kader van bijeenkomsten en
manifestaties deze gastvrijheid binnen redelijke perken blijft, strikt beperkt blijft tot het met de
bijeenkomst of manifestatie beoogde doel en zich niet uitstrekt tot anderen dan de
deelnemers aan het inhoudelijke gedeelte van de bijeenkomst of manifestatie. Waar in de
hierop volgende artikelen verschillende normen worden gehanteerd voor bijeenkomsten en
voor manifestaties, zal thans eerst moeten worden nagegaan of het congres als een
bijeenkomst of als een manifestatie moet worden gekenmerkt.
Van een bijeenkomst is 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
geen sprake. Accreditatie is niet aangevraagd. Van een bijeenkomst kan voorts sprake zijn
indien de organisatie in handen is van een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, wetenschappelijke organisaties of andere van de farmaceutische industrie
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onafhankelijke groeperingen of instanties. Ook hiervan is geen sprake. Immers wordt het
congres georganiseerd door verzoekster, waarbij niet van een samenwerkingsverband is
gebleken.
Tenslotte kan van een bijeenkomst worden uitgegaan indien de organisatie in handen is van
een vergunninghouder en de bijeenkomst door de Codecommissie is beoordeeld op de in
artikel 6.4.1 genoemde normen en voorts de objectiviteit van de presentaties voldoende
gewaarborgd is en het programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van
beroepsbeoefenaren.
Alvorens op de normen van artikel 6.4.1 in te gaan, zal de Codecommissie onderzoeken of
aan de twee laatste zo juist genoemde eisen zal worden voldaan. Verzoekster heeft
aangegeven dat de presentaties zijn samengesteld door experts op het gebied van [ziekte
B]. De sprekers hebben zitting in de Europese werkgroep van de [organisatie C]. Recent
heeft deze werkgroep haar aanbevelingen gegeven over behandeling met [geneesmiddel D]
bij [ziekte B], welke gereflecteerd worden tijdens het congres. De Codecommissie wil
aannemen dat de objectiviteit van de presentaties voldoende gewaarborgd zal zijn. Zij neemt
daarbij mede in aanmerking dat de diverse sprekers hoogleraar zijn en op het gebied waar
het thans om gaat, goed zijn ingevoerd. Dat er een onafhankelijke informatiebehoefte bij
beroepsbeoefenaren bestaat, kan aangenomen worden op grond van het aantal deelnemers
dat zich heeft opgegeven.
De Codecommissie moet tenslotte nog nagaan of aan de vereisten van artikel 6.4.1 wordt
voldaan. Het gaat dan in de eerste plaats om de vraag of de kosten binnen redelijke perken
blijven. Hiervan kan worden uitgegaan nu deze onder de grens van € 500,00 blijven. De
Codecommissie verwijst in deze naar artikel 6.4.6 van de Code. Aan de tweede en de derde
voorwaarde lijkt evenzeer te worden voldaan. De Codecommissie heeft geen aanwijzingen
gevonden dat hier niet van uit kan worden gegaan.
Er blijft dan alleen de vraag over of het congres op een passende locatie zal plaats vinden.
Ook deze vraag kan bevestigend worden beantwoord. De deelnemers komen uit meerdere
landen in Europa en er zijn geen bezwaren bekend tegen het hotel waar het congres zal
worden gehouden.
Een en ander leidt tot de conclusie dat in deze van een bijeenkomst kan worden uitgegaan
en dat aan de vereisten voor een bijeenkomst wordt voldaan. Er kan daarom een positief
advies worden afgegeven.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan
verzoekster separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 1 maart 2016 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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