Op 2 mei 2007 is het volgende advies (A07.024) gegeven.

1. Het verzoek van X:
X is voornemens een nascholingsbijeenkomst te (doen) houden resp. te sponsoren ten
behoeve van een 20-tal x-artsen. Het gaat om een bijeenkomst die door Y is geaccrediteerd
voor 11 punten (in de aanvraag is vermeld 11 uur, maar bedoeld zal zijn 11 punten). X is van
mening dat het hier gaat om een wetenschappelijke bijeenkomst en wil de cursus zelf
sponsoren en tevens een bijdrage leveren in de vorm van gastvrijheid.
Het thema zal zijn de ziekte van Behçet, een complexe multisystemische aandoening die in
vele vormen voorkomt. Aangezien specifieke laboratoriumtesten ontbreken wordt de
diagnose met name gesteld op het klinische beeld. De prevalentie is vooral hoog in het
mediterrane gebied, 80-300 per 100.000 tegen 1 per 100.000 bij de van oorsprong
Nederlandse bevolking. Onder de van oorsprong Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroep in
Nederland komt deze ziekte relatief frequent voor (geschat 100 per 100.000) maar deze
wordt niet of laat onderkend door de medisch specialisten, door gebrek aan kennis of inzicht
in het klinische beeld van de aandoening. Bijscholing op dit gebied is in verband met onze
multiculturele samenleving zeer gewenst, aldus X in haar aanvraag.
De bijeenkomst is gepland in Istanbul, Turkije, op een later te bepalen datum. Er is onder
meer een bezoek gepland aan het Academisch Ziekenhuis aldaar, afdeling reumatologie en
auto-immuunziekten. Men zal onder leiding van Prof. Dr. Z, hoofd van de afdeling, een
bezoek brengen aan de (poli)kliniek. Doel is optimaal te profiteren van de expertise van
specialisten aldaar en ervaring op te doen met het diagnosticeren van de ziekte van Behçet.
De deelnemers zullen in de loop van zondag aankomen in Istanbul. Op maandag en dinsdag
– telkens van 09.00 tot 17.30 uur – zal het wetenschappelijk programma plaatsvinden met 11
Turkse en 3 Nederlandse wetenschappers als sprekers en wetenschappelijke begeleiders. De
totale kosten voor X zijn begroot op € 29.000 waarin begrepen € 15.000 als bijdrage aan de
kosten van reis en verblijf van de deelnemers (zijnde 50% van deze kosten) en waarin
eveneens begrepen € 8.000 als donatie ten behoeve van de afdeling reumatologie van het
Cerrahpasa Medical Faculty Hospital. De eigen bijdrage van de 20 deelnemers zal € 750 per
persoon belopen.

2. De beoordeling door de Codecommissie:
De Codecommissie heeft kennisgenomen van het programma zoals dat in de aanvraag
beknopt is beschreven. Op basis hiervan en met name ook gelet op de accreditatie verkregen
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van Y kan gezegd worden dat ten deze sprake is van een wetenschappelijke bijeenkomst als
bedoeld in par. B.7 van de Uitwerking Normen Gunstbetoon. Aannemelijk is dat de
organisatie alsmede de onderwerpkeuze en –behandeling onafhankelijk van het
farmaceutisch bedrijf zijn tot stand gekomen en dat de sprekers geen zodanige banden met
het bedrijf heeft dat daardoor de objectiviteit van de behandeling in gevaar komt.
De gastvrijheid wordt geacht binnen redelijke perken te blijven indien het bedrijf niet meer
dan 50% van de kosten van reis en verblijf en de inschrijvingskosten voor zijn rekening
neemt. Aan deze voorwaarde wordt in dit geval voldaan, aannemende dat – waar X zegt 50%
van de kosten bij te dragen – zij hiermee bedoelt: in geen geval meer dan 50% zodat de
deelnemers dus 50% of (bij tegenvallende kosten) meer zelf dragen, zo nodig na afloop ten
genoege van de Codecommissie aan te tonen. Voorts mag worden aangenomen dat de
gastvrijheid ondergeschikt is aan het beoogde doel van de bijeenkomst, nu niet gebleken is
van een sociaal programma anders dan de aangeboden maaltijden.
Tenslotte dient te worden bezien of er een objectieve rechtvaardiging bestaat voor de keuze
van de buitenlandse locatie. De Codecommissie is van oordeel dat aan deze voorwaarde
eveneens wordt voldaan, nu het te bespreken ziektebeeld nauw verband houdt met het land
waar de bijeenkomst wordt gehouden, gelet op de hoge incidentie aldaar, alsmede gelet op
de aard en omvang van de Turkse inbreng in het programma. Het advies is dus op alle
onderdelen positief.

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 2 mei 2007 door mr. M. de Boer, voorzitter.

