Op 21 december 2007 is het volgende advies (A07.050) gegeven.
1. Het verzoek X:
X geeft in haar brief van 19 november 2007 aan dat op 14 december 2007 een bijeenkomst,
te Wenen zal plaatsvinden, die naar haar mening van wetenschappelijke aard is. Zij
verzoekt op grond van artikel 13 van de gedragscode om een preventieve toetsing terzake.
Afgaande op de door haar verstrekte informatie wordt de bijeenkomst georganiseerd met
behulp van een educational grant van haar zijde en heeft haar Europese afdeling opdracht
gegeven voor het organiseren van de bijeenkomst, welke organisatie is uitbesteed aan een
bureau.
X heeft voorts aangegeven dat:
- de inhoud van de bijeenkomst en de presentaties in handen zijn van een comité,
bestaande uit prof. A (verbonden een universiteit te Frankrijk) en prof. B(verbonden aan
een universiteit in Zuid-Afrika) en het comité ook de verantwoordelijkheid voor het
programma draagt;
- accreditatie is aangevraagd;
- de deelnemers aan de bijeenkomst arriveren op 13 december om 22.00 uur te Wenen;
- het programma aanvangt op 14 december om 09.00 uur met een woord van welkom,
waarna lezingen en discussies plaatsvinden tot 15.00 uur, met gebruikelijke koffie- en
lunchpauzes;
- de deelnemers vanuit Wenen vertrekken op 14 december om 20.05 uur;
- er geen sociaal programma noch een programma voor partners van deelnemers is;
- aan de bijeenkomst ongeveer 100 artsen uit verschillende Europese landen deelnemen,
van wie 4 tot 6 artsen uit Nederland;
- de kosten voor het programma betreffen de vlucht naar Wenen (vv) ad € 213,--, een
hotelovernachting ad € 170,--, een diner ad € 75,-- en een lunch ad € 35,--, derhalve in
totaal:
€ 493,--;
- zij voor het programma maximaal € 500,-- per arts zal bijdragen.
2. De beoordeling:
X verzoekt de Codecommissie preventief te beoordelen of de gastvrijheid in het kader van
de bijeenkomsten toelaatbaar is gelet op de Gedragscode.
De Codecommissie stelt hierbij voorop het verzoek om een preventieve toetsing kort voor
de datum van de geplande bijeenkomst is ingediend, en dat hoewel zulks eerder nog wel tot
een tijdig adviesoordeel aan X heeft mogen leiden, alsdan niet steevast verwacht mag
worden dat tijdig nog een oordeel kan worden gegeven, voorafgaande aan die bijeenkomst.
Niettemin zal een oordeel worden gegeven.
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 B7, 8
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en 9 van de Uitwerking Normen Gunstbetoon wordt aangegeven welke criteria daarbij
gelden en in acht dienen te worden genomen.
Van een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel B7a van de Uitwerking
Normen Gunstbetoon blijkt niet. Het heeft de schijn dat sprake is van een bijeenkomst
waarvan de organisatie in handen is van een samenwerkingsverband van
beroepsbeoefenaren, een wetenschappelijke organisatie of een andere van de
farmaceutische industrie onafhankelijke groepering, als bedoeld in art. B7b.
De Codecommissie gaat er, gegeven de toelichting, in ieder geval van uit dat de
bijeenkomst in handen is van X althans in haar opdracht wordt georganiseerd, maar dat de
inhoud van de presentaties in handen is van verschillende sprekers. De Codecommissie wil
dan ook aannemen dat de objectiviteit van de voordrachten voldoende is gewaarborgd en
de inhoud voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van beroepsbeoefenaren,
zodat de bijeenkomst om die reden -en wel als bedoeld in art. B7c van de Uitwerking
Normen Gunstbetoon- als wetenschappelijk kan worden aangemerkt.
De Codecommissie is -afgaande op de verstrekte toelichting- er tevens van overtuigd dat
de bijeenkomst voldoet aan de in de Uitwerking Normen Gunstbetoon gestelde criteria dat
de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft en ondergeschikt is aan het hoofddoel van de
bijeenkomst. Immers, de gastvrijheid blijft binnen redelijke perken nu de voor rekening van
X komende kosten van die gastvrijheid per beroepsbeoefenaar niet meer bedragen dan €
500,-- , waarbij de Codecommissie ervan uitgaat dat de bijdrage tot de werkelijke kosten
van verblijf en reis blijft beperkt, dat althans het maximum tot € 500,-- beperkt blijft ook
indien sprake is van meerkosten die het bedrag van € 500,-- overstijgen. Er zijn bovendien
aanwijzingen dat, mede waar een sociaal programma of partnerprogramma ontbreekt, ook
aan de eis van ondergeschiktheid wordt voldaan.
Tenslotte komt het de Codecommissie voor dat voor het plaatsvinden van de bijeenkomst in
het buitenland een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat, waar het een bijeenkomst
betreft die zal worden bezocht door deelnemers uit meerdere Europese landen en de
locatie goed bereikbaar is.
Concluderend is de Codecommissie, uitgaande van de verstrekte informatie, van mening
dat de bijeenkomst voldoet aan de normen van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame
omtrent gunstbetoon en het oordeel positief kan zijn.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan X
separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 21 december 2007 door mr. L.A.J. Nuijten, voorzitter.

