8 maart 2013

ADVIES (AA13.019) van de Codecommissie op het verzoek [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 25 februari 2013 die
door de heer [Y] namens [X] is ingediend.
1. Het verzoek van [X]
[X] heeft het voornemen op een dag in april 2013 een bijeenkomst te organiseren in Londen,
Verenigd Koninkrijk, en zal in dat kader gastvrijheid aan beroepsbeoefenaren bieden. De
Codecommissie wordt gevraagd deze bijeenkomst preventief te toetsen aan de regels van
de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
De bijeenkomst draagt de titel “[Y]” en is bedoeld voor artsen [A] vanuit de Leidse regio van
Nederland. Doel van de bijeenkomst is het voorbereiden van artsen [A] op de screening van
[ziekte B] en de af te leggen praktijktoets om aan deze screening te mogen deelnemen.
Landelijke [ziekte B] screening wordt per 1 september 2013 in Nederland gestart. De cursus
vindt plaats in [ziekenhuis C] in Londen. [Ziekenhuis C] is een van de meest vooraanstaande
centra wereldwijd op het gebied van (erfelijke) [ziekte B]. [Ziekenhuis C] heeft ervaring met
het opleiden van Engelse artsen voor Program [D]. Deze cursus, aangepast op de
Nederlandse situatie, biedt praktisch advies over het organiseren en waarborgen van alle
aspecten van kwaliteit omtrent [ziekte B] screening.
Een programma overzicht is bij de adviesaanvraag gevoegd. De deelnemers vertrekken op
de dag ervoor om 16.20 uur per vliegtuig richting Londen. De cursus vangt aan op de
volgende dag om 09.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De terugreis vindt plaats op dezelfde
avond om 20.15 uur. De gastvrijheid bestaat uit vervoer, één hotelovernachting inclusief
ontbijt, één diner en de reisverzekering. De gastvrijheid wordt uitsluitend aan de deelnemers
geboden. De totale kosten per deelnemer worden geraamd op € 1.756,00 waarvan [X] de
helft voor haar rekening zal nemen.
[X] heeft voor de bijeenkomst accreditatie aangevraagd bij [instellingen E en F]. Voor zover
de Codecommissie bekend, is deze accreditatie nog niet verkregen.

2. De beoordeling door de Codecommissie
Krachtens artikel B.10 sub a. van de Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16
tot en met 22 Gedragscode Geneesmiddelenreclame (“Uitwerking Normen Gunstbetoon”)
dient de gastvrijheid die ziet op een samenkomst die plaatsvindt in het buitenland ter
goedkeuring aan de Codecommissie te worden voorgelegd.
De Codecommissie zal eerst moeten nagaan in hoeverre sprake is van een
wetenschappelijke bijeenkomst in de zin van artikel B.7 van de Uitwerking Normen
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Gunstbetoon.
Van een wetenschappelijke bijeenkomst is onder meer sprake indien de inhoud van een
bijeenkomst door een wetenschappelijke vereniging of een van de farmaceutische industrie
onafhankelijke en door de betrokken beroepsgroep erkende instantie als wetenschappelijk is
aangemerkt. [X] heeft blijkens de aanvraag voor de bijeenkomst accreditatie aangevraagd.
Indien de accreditatie wordt toegekend, kan aangenomen worden dat van een
wetenschappelijke bijeenkomst sprake is. Is dat niet het geval, dan kan op grond van de
thans verstrekte gegevens niet beoordeeld worden of van een wetenschappelijke
bijeenkomst als bedoeld in artikel B.7 sub c. van de Uitwerking Normen Gunstbetoon
gesproken kan worden. In dat geval zou negatief moeten worden geadviseerd. De
Codecommissie verzoekt [X], indien accreditatie wordt verkregen, de Codecommissie
hiervan op de hoogte te stellen onder toezending van een kopie van de bevestiging daarvan.
Aannemende dat accreditatie wordt verleend, moet vervolgens worden beoordeeld of de
gastvrijheid binnen redelijke perken blijft en ondergeschikt is aan het hoofddoel van de
bijeenkomst. Volgens de Uitwerking Normen Gunstbetoon geldt voor elke samenkomst
welke door een vergunninghouder wordt georganiseerd dat deze op een passende locatie
dient plaats te vinden. Van een passende locatie is sprake indien de locatie qua faciliteiten
ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst en qua ligging objectief
gerechtvaardigd is. Bij de beoordeling van de vraag of de gastvrijheid ondergeschikt is aan
het hoofddoel van de samenkomst moet worden gekeken naar de onderlinge samenhang
van alle facetten van de bijeenkomst en de daarbij te verlenen gastvrijheid. Uitgangspunt
moet zijn dat de beroepsmatig relevante inhoud van de bijeenkomst de belangrijkste reden
moet zijn voor deelname en niet de gastvrijheid.
De aan beroepsbeoefenaren te verlenen gastvrijheid omvat een vliegreis retour Londen, een
hotelovernachting, lunch en diner. De kosten daarvan bedragen EUR 1.756,00 waarvan [X]
de helft voor haar rekening neemt. Hiermee blijft [X] binnen de grenzen van artikel B.8 sub c
onder (i) van de Uitwerking Normen Gunstbetoon.
Voorts mag worden aangenomen dat de gastvrijheid ondergeschikt is aan het hoofddoel van
de bijeenkomst. Er is geen sociaal programma en het merendeel van de beschikbare tijd
wordt aan het wetenschappelijke programma besteed. De gastvrijheid strekt zich ook niet uit
tot anderen dan de deelnemers.
Ten slotte is de Codecommissie van oordeel dat de locatie van de bijeenkomst passend is.
Gezien de duur van het verblijf in Londen en de beperkte vrije tijd die de deelnemers aldaar
hebben, acht de Codecommissie niet aannemelijk dat een bezoek aan Londen op zichzelf
het hoofddoel zal vormen om aan de bijeenkomst deel te nemen, terwijl de cursus voorts
wordt georganiseerd bij een instituut dat relevante kennis op het bewuste vakgebied heeft.
Concluderend kan vastgesteld worden dat, indien accreditatie wordt verleend aan de
bijeenkomst, positief geadviseerd kan worden. Zoals vermeld, verzoekt de Codecommissie
de accreditatie, zodra gegeven, aan het secretariaat toe te zenden.
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3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan [X] in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 8 maart 2013 door mr. M.V. van der Storm, voorzitter.
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