24 juli 2014

ADVIES (AA14.056) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 4 juli 2014 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 [X] van 4 juli 2014,
welke adviesaanvraag vergezeld gaat van:
a) een concept uitnodiging;
b) een (niet-gedateerde) verantwoording voor bezoek aan de productiesite
c) een ontwerp programma;
d) een begroting van kosten en van de eigen bijdrage van deelnemers;
e) een overzicht van de landen van herkomst van de deelnemers.
1. Het verzoek van [X]
[X] heeft een preventieve toetsing verzocht met betrekking tot een door haar op [twee dagen
in] september 2014 te organiseren bijeenkomst in [Ierland], die als onderwerp heeft
vermeerdering van kennis over het door [X] geproduceerde biologische geneesmiddel [Y] bij
medisch specialisten, die dit middel voorschrijven / daadwerkelijk inzetten. Gesproken zal
worden over de wetenschappelijke achtergrond en de ontwikkeling/verbetering van en de
kwaliteitszorg rond het [geneesmiddel Y] van [X] en tevens zal de gelegenheid worden
geboden uit de eerste hand kennis te nemen van het feitelijke productieproces in het bedrijf
zelf.
Het programma op [de eerste dag], dat aanvangt om 14.30 uur, na de gezamenlijk te
gebruiken lunch, bestaat uit inleidingen door de director operations, de quality compliance
manager, de senior analist cell culture lab, de director of technical operations en de regional
scientific service manager, alle verbonden aan [X]. Die dag wordt afgesloten met een diner.
Het programma van [de volgende] ochtend bestaat uit een begeleid bezoek aan het
eigenlijke productiebedrijf, waarna het programma, om 10.30 uur, zal worden afgesloten.
De bijeenkomst staat, naar de Codecommissie begrijpt, open voor [artsen A en B] en meer in
het algemeen die specialisten, die [geneesmiddel Y] voorschrijven/toepassen. Er worden 20
deelnemers uit de Benelux verwacht en een deelnemer uit 1 van de Noordse landen. Er is
geen accreditatie aangevraagd.
Alle 5 sprekers/inleiders zijn, zoals gezegd, werknemers van [X].
De kosten per persoon zijn als volgt begroot:
- overnachting incl. ontbijt (1) € 120,00
- lunch en diner
€ 110,00
- vervoer en transfers
€ 812,00
- kosten zaal c.a.
€
10,00
- totaal
€ 1.052,00
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De bijdrage van de zijde van [X] is per deelnemer begroot op € 526,00 waardoor de kosten
voor de deelnemer zelf eveneens € 526,00 bedragen. Het programma op [de eerste dag]
wordt gerealiseerd in het hotel, waar de deelnemers verblijven.
2.

De beoordeling door de Codecommissie

De Codecommissie stelt voorop, dat zij zich in dit oordeel enkel uitspreekt over de deelname
door Nederlandse beroepsbeoefenaars aan de bijeenkomst.
Nu geen accreditatie is aangevraagd en nu de organisatie niet in handen is van een
samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, wetenschappelijke organisaties of andere
van de farmaceutische industrie onafhankelijke groeperingen of instanties, moet allereerst,
ingevolge Hoofdstuk VI, paragraaf 4 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame worden
beoordeeld, of de objectiviteit van de presentaties voldoende gewaarborgd is en het
programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren. De
Codecommissie treft in de aanvraag geen feiten en omstandigheden aan, waaruit de
conclusie getrokken kan worden, dat gegeven het feit, dat alle inleidingen worden verzorgd
door werknemers van [X], er geen enkele externe spreker is, en een substantieel deel van
het programma bestaat uit een bedrijfsbezoek, de objectiviteit van de presentaties (toch)
voldoende is gewaarborgd. Evenmin is er iets gesteld of gebleken met betrekking tot de
onafhankelijke informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren. Dat betekent, dat de
bijeenkomst de inhoudelijke toets niet kan doorstaan en dat niet kan worden gesproken van
een “bijeenkomst” in de zin van artikel 5 van Hoofdstuk VI, paragraaf 4 van de Gedragscode.
De Codecommissie komt dan niet meer toe aan de “gastvrijheidstoets” van art. 6.
Vervolgens is de vraag, of aan de gastvrijheidsnorm voor “manifestaties” in de zin van art.7
van Hoofdstuk VI, paragraaf 4 wordt voldaan. Die norm ligt vast in art.8. Aangenomen wordt
dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft en dat deze ondergeschikt is aan het
hoofddoel wanneer de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van die
gastvrijheid per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer bedragen dan
€ 75,00 per keer en € 225,00 per jaar. Aan die norm voldoet [X] niet, nu zij een veel groter
deel van de kosten voor haar rekening neemt.
Conclusie: het oordeel van de Codecommissie is negatief.
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 op 24 juli 2014 door mr. C. Wallis, voorzitter.
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