Op 11 juni 2009 is het volgende advies (A09.052) gegeven.
1. Het verzoek van X:
X organiseert in juni 2009 in Aalst (België) een bijeenkomst voor Y-artsen uit Nederland en België. Het doel van
de bijeenkomst is Y-artsen te trainen in laparoscopische technieken en robotoperaties. Volgens Abbott bevindt
zich in Aalst een centrum dat daarin is gespecialiseerd. De bijeenkomst bestaat uit presentaties en er zal
gelegenheid zijn tot discussie. Daarnaast zullen de deelnemers aanwezig zijn bij ingrepen op vooraf
geselecteerde patiënten, waarbij zij op verzoek ook zelf een aantal handelingen kunnen verrichten. Tevens zal er
een plasmascherm aanwezig zijn.
De bijeenkomst begint op maandag om 20.30 uur en duurt tot 22.30 uur. Tijdens ontvangst en presentaties zal
een diner worden geserveerd. Op dinsdag duurt het programma van 8.00 uur tot 18.00 uur, waarna de dag wordt
afgesloten met een diner. De gastvrijheid zal bestaan uit de verblijfskosten, die per deelnemer € 317,= bedragen.
Verzoekster draagt per deelnemer dit bedrag bij.
Verzoekster vraagt te beoordelen of zij de regels met betrekking tot de gastvrijheid juist heeft toegepast.
2. Het oordeel van de Codecommissie:
Ingevolge 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 en overige bijeenkomsten.
Blijkens artikel B.7.c van de Uitwerking Normen Gunstbetoon is onder meer sprake van een wetenschappelijke
bijeenkomst indien de organisatie in handen is van of plaatsvindt in opdracht van een bedrijf en de bijeenkomst
door de Codecommissie preventief is beoordeeld op inhoud en te verlenen gastvrijheid. Daarbij gaat het erom
dat de objectiviteit van de presentaties voldoende is gewaarborgd en dat het programma voorziet in een
onafhankelijke informatiebehoefte van de beroepsbeoefenaren.
De Codecommissie is van oordeel dat aan deze eisen is voldaan. Uit het verzoek en de bijlagen blijkt dat de
inhoud, de opzet en de uitvoering van de bijeenkomst in handen is van een hoog gekwalificeerde deskundige uit
de beroepsgroep. Er mag, gelet op de achtergrond van deze persoon, dan ook vanuit worden gegaan dat de
presentaties voldoende objectief zijn en dat het programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte
van de deelnemers.
Er is dus sprake van een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel B.7.c van de Uitwerking normen
gunstbetoon.
Voor een dergelijke bijeenkomst geldt dat wordt aangenomen dat de gastvrijheid binnen redelijke grenzen blijft,
wanneer de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van gastvrijheid per beroepsoefenaar en
per therapeutische klasse niet meer bedragen dan € 500,= per keer en € 1.500,= per jaar. Hieraan is voldaan.
Verzoekster neemt immers een bedrag van € 317,= van de kosten per beroepsbeoefenaar voor haar rekening.
Bovendien acht de Codecommissie een objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig de bijeenkomst in Aalst
(België) te laten plaatsvinden, aangezien zich in Aalst een relevant behandelinstituut bevindt met betrekking tot
het onderwerp van de te organiseren bijeenkomst.
Een en ander leidt tot een positief advies.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat aan X in rekening
zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 11 juni 2009 door mr. A.H.E. van der Pol, voorzitter.

