Op 24 mei 2007 is het volgende advies (A07.016) gegeven.
1. Het verzoek:
Bij brief van 2 april 2007 heeft prof. dr. X verzocht op grond van de in die brief en bijlagen
aangereikte informatie een preventief (advies)oordeel te geven omtrent daarin bedoelde
bijeenkomst en in het bijzonder met betrekking tot de vragen of de bijeenkomst als
wetenschappelijk kan worden aangemerkt en of de geplande buitenlandse locatie
gerechtvaardigd is.
Blijkens de brief wordt de bijeenkomst georganiseerd door het organisatiecomité, bestaande
uit:
- prof. dr. X, voornoemd, Deltachair on farmacotherapy in psychiatric patients,
- prof. Y, MD, PhD, dr.med.sci., head of Endogenous Psychosis Department at the Mental
Health Research Insitute (MHRI), Russian Academy of Medical Sciences, Tomsk,
Rusland,
- Z, MD, PhD, dr. med.sci. Head of Cellular and molecular-biological laboratory, MHRI,
Academy of Medical Sciences,Tomsk, Rusland.
De bijeenkomst is gepland van x tot en met y november 2007 in Tomsk, Rusland, aan het
MHRI aldaar.
Het programma, dat overigens geen partnerprogramma bevat, ziet er uit als volgt.:
- maandag: 06.00 uur: aankomst vlieghaven Tomsk
07.30 uur: aankomst hotel
19.00 uur: diner
- dinsdag: 09.00 uur vertrek naar MHRI
10.00-16.00 uur symposium met 5 lezingen (door prof. dr. X, prof. dr.Y, dr. Z
en een Nederlandse en Russische onderzoeker) met discussie (vertaling)
19.00 uur: diner
- woensdag: 09.00 uur: vertrek naar MHRI
10.00-12.30 uur: workshops
14.00 - 17.00 uur: bezoek aan afdelingen en laboratoria (MHRI en Siberian
State Medical University Hospital (SSMUH))
19.00 uur: diner
- donderdag: 09.00 uur vertrek naar MHRI
10.00 -12.30 uur: workshops
18.30 uur: afsluitend diner
- vrijdag:
07.00 uur: vertrek vanaf vlieghaven Tomsk.
De workshops worden geleid door prof. dr. X, dr. Z en prof. dr. Y.
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Er nemen aan het symposium (lezingen) deel 20 Nederlandse psychiaters, farmaceuten en
biochemici, die zich bezighouden met (klinisch)psychiatrisch onderzoek en hun instituut
kunnen vertegenwoordigen. Daarnaast nemen aan het symposium deel 150 Russische
psychiaters, neurologen, biochemici en andere personen werkzaam in de geestelijke
gezondheid; aan de workshops nemen deel 25 Russische personen met deze achtergrond.
De bijeenkomst heeft als doel om de bestaande samenwerking tussen Nederlandse en
Siberische psychiaters, farmacologen en biochemici die actief bezig zijn met (klinisch)
onderzoek bij psychiatrische patiënten, uit te breiden én om minstens twee nieuwe
onderzoeksprojecten tussen een of meer Nederlandse psychiatrische centra en het MHRI
en/of het SSMUH te initiëren.
Als achtergrondinformatie heeft prof. dr. X aangegeven dat:
- hij in het voorjaar 2005 contact heeft gezocht met Russische onderzoekers die zijn
geïnteresseerd in het opstarten van onderzoeksprojecten waarin wordt samengewerkt en
alstoen een positieve reactie ontving van onder andere dr. Z, hetgeen resulteerde in een
bezoek aan Tomsk in mei 2006 en in de opstart van een verenigd onderzoeksproject
tussen de universiteiten van Tomsk en Groningen;
- deze samenwerking unieke kansen bood voor waardevol klinisch onderzoek met beperkt
budget, bijzondere proeven met betrekking tot voor- en nadelen van farmacotherapy in
de dagelijkse praktijk en van biologische scores met betrekking tot reacties op
geneesmiddelen;
- het plan rees om de samenwerking uit te breiden naar andere Nederlandse psychiatrische
centra;
- in april 2007 een delegatie van onderzoekers uit Tomsk Nederland zal bezoeken teneinde
interesse te kweken voor samenwerking en om met mogelijke geïnteresseerde
onderzoekers in contact te komen, hetgeen moet uitmonden in drie wetenschappelijke
bijeenkomsten in Groningen, Rotterdam en Vugt (waar drie projecten/systemen van prof.
dr. X draaien);
- de daaropvolgende in november geplande bijeenkomst ertoe zal dienen om beslissend
contact tussen de serieus geïnteresseerde instituten en onderzoekers te bewerkstelligen en
om de verdere onderzoeksplannen en -protocollen te bepalen.
Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage van € 1.500,-- per persoon gevraagd. Bedrijf A
en bedrijf B ondersteunen de bijeenkomst financieel met een bedrag van in totaal € 24.0000,-. De specificatie is als volgt.
Kosten:
- organisatie Nederland:
€ 3.000,--;
- advies CGR:
€ 1.500,--;
- organisatie Tomsk:
€ 7.000,--;
- vlucht: (25 x € 900,-- = ) € 22.500,--;
- hotel: (25 x € 400,-- =)
€ 10.000,--;
- lunch en diner:
€ 10.000,--.
totaal:
€ 54.000,--.
Bijdragen:
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- (20 x € 1.500,-- =)
totaal:

€ 30.000,--;
€ 24.000,--;
€ 54.000,--.

2. Het oordeel van de Codecommissie:
2.1. Ingevolge artikel 12 van de Gedragscode en de Uitwerking Normen Gunstbetoon
behoort het verlenen van gastvrijheid in het kader van samenkomsten binnen redelijke
perken te blijven en ondergeschikt te zijn aan het hoofddoel van de samenkomst. In de
artikelen B.7, 8 en 9 van de Uitwerking Normen Gunstbetoon wordt aangegeven welke
criteria daarbij gelden en in acht dienen te worden genomen.
2.2. Voorop staat de beoordeling van de vraag of de bijeenkomst een wetenschappelijke
samenkomst/bijeenkomst betreft en, zo dat het geval is, van welke aard deze is.
De toelichting wijst er niet op dat de bijeenkomst valt te scharen onder art. B 7 aanhef en
onder a van de Uitwerking Normen Gunstbetoon. Van een accreditatie blijkt immers niet.
Evenmin lijkt sprake te zijn van een bijeenkomst als bedoeld onder art. B 7, aanhef en onder
c van de Uitwerking Normen Gunstbetoon; de toelichting maakt geen gewag van een
organisatie van bijeenkomst in handen van of in opdracht van een bedrijf.
Veeleer wijst de toelichting op een organisatie van een bijeenkomst, die is geïnitieerd dan
wel in handen is van een voor het specifieke doel samenwerkende beroepsbeoefenaren dan
wel een of meer wetenschappelijke organisaties of andere van de farmaceutische industrie
onafhankelijke groeperingen of instanties. Echter, wil van een daar bedoelde
wetenschappelijke bijeenkomst sprake zijn dan veronderstelt zulks dat de -kortweg aan te
duiden als- organisatoren onafhankelijk zijn van de farmaceutische industrie en de
organisatie van de bijeenkomst geheel onafhankelijk van de farmaceutische industrie (bedrijf
A en bedrijf B) plaatsvindt -een en ander als bedoeld in artikel B 7 onder b en onder i van de
Uitwerking Normen Gunstbetoon. Hoewel de vraagstelling met name hierop is gericht en
met enige welwillendheid -gelet op met name het initiatief en de intentie begrepen- zou
kunnen worden dat de keuze van de inhoud van het programma, van de sprekers, van de
locatie en duur van de bijeenkomst onafhankelijk van de farmaceutische industrie tot stand is
gekomen dan wel komt en zo ook de keuze voor wie de bijeenkomst openstaat, bevatten het
verzoek en de bijlagen geen specifieke informatie dienaangaande. Zelfs de te bespreken
onderwerpen worden niet specifiek genoemd.
De Codecommissie kan dan ook slechts onder voorbehoud oordelen dat lijkt te zijn voldaan
aan de criteria als aangegeven in art. B 7 aanhef en onder b en i van de Uitwerking Normen
Gunstbetoon en dat in deze sprake lijkt te zijn van een wetenschappelijke bijeenkomst.
2.3. Voor de vraag of de bijeenkomst voldoet aan de in de Uitwerking Normen Gunstbetoon
gestelde criteria zal tevens moeten worden beoordeeld of de gastvrijheid binnen redelijke
perken blijft en ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst. Aangezien het een
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bijeenkomst in het buitenland betreft zal bovendien moeten worden beoordeeld of sprake is
van een objectieve rechtvaardigingsgrond voor de keuze van de locatie.
Relevant is in dit kader artikel 8 van de Uitwerking Normen Gunstbetoon, waar -voorzover
hier van belang- is bepaald dat aangenomen wordt dat de gastvrijheid binnen redelijke
perken blijft wanneer -kort weergegeven- de voor rekening van het bedrijf komende kosten
van die gastvrijheid per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer bedragen
dan € 500,-- per keer en € 1500,-- per jaar óf wanneer de beroepsbeoefenaar tenminste 50%
van alle kosten (reis- en verblijfkosten en de kosten van deelname) betaalt.
Uitgaande van de per Nederlandse deelnemer gespecificeerde vlucht- en verblijfskosten, van
de gespecificeerde totale kosten en ervan uitgaande dat bij eventuele meerkosten voor de reis
en/of het verblijf van Russische deelnemers geen zodanig extra bijdrage vanuit de
farmaceutische industrie wordt verstrekt dat aan het laatste aangehaalde criterium -vide art.
B 8, onder c, ii van de Uitwerking Normen Gunstbetoon- niet meer voldaan, ziet de
Codecomissie hier geen obstakel.
Wat de ondergeschiktheid betreft kan de Codecommissie oordelen dat aan die eis wordt
voldaan. Daarbij neemt de Codecommissie in aanmerking, dat de heenreis een nachtvlucht
betreft die tot rust op de eerste dag noopt, dat overigens enkel de laatste middag niet
wetenschappelijk is gevuld en een sociaal programma ontbreekt.
Een objectieve rechtvaardigingsgrond voor de buitenlandlocatie lijkt gegeven, gezien zowel
de intentie als waar het een bijeenkomst betreft die zal worden bezocht door deelnemers uit
twee landen en een relevant onderzoeksinstituut ter plekke aanwezig lijkt.
2.4. Concluderend is de Codecommissie, onder voormelde voorbehouden en uitgaande van
de verstrekte informatie, van mening dat de bijeenkomst lijkt te voldoen aan de normen van
de Gedragscode Geneesmiddelenreclame omtrent gunstbetoon en kan het advies in die zin
positief luiden.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan prof. dr. X
separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 24 mei 2007 door mr. L.A.J. Nuijten, voorzitter.

