Op 21 december 2007 is het volgende advies (A07.052) gegeven.
1. Het verzoek van de Stichting X:
Van 20 tot en met 26 januari 2008 wordt een cursus georganiseerd in de Vlaamse priorij
Corsendonk. Deze cursus wordt inhoudelijk en logistiek georganiseerd door de Stichting X
en staat open voor 20 Nederlandse en Vlaamse z-artsen en artsen in opleiding tot z.
De cursus is bedoeld om onderzoek te leren doen in de z praktijk. De cursus is intensief.
Het cursusprogramma is aan het verzoek gehecht. De cursus start op het merendeel van
de cursusdagen om 07.45 uur en eindigt op maandag tot en met donderdag om ongeveer
22.00 uur. Op vrijdag eindigt het programma om 18.00 uur. Gedurende de cursusdagen
wordt de cursus onderbroken met gebruikelijke pauzes voor koffie, lunch en diner.
De inhoud van de cursus wordt volledig bepaald door de Stichting X. De docenten bestaan
uit z-artsen en hoogleraren op het gebied van geneeskunde en een tweetal statistici van Y.
De cursus is geaccrediteerd.
De cursisten gaan met eigen vervoer naar en van de locatie. Er is geen partnerprogramma
en evenmin een georganiseerd sociaal programma. Er zijn tijdens de cursus geen stands
van de sponsors, er is geen foldermateriaal aanwezig en de sponsors vaardigen geen
sprekers af.
De kosten van deelname voor de deelnemers zijn voor psychiaters EUR 3.400,-- en voor
arts-assistenten EUR 1.700,--. De cursus wordt gesponsord door de farmaceutische
industrie. Er zijn maximaal 8 sponsors die ieder een bedrag van maximaal EUR 3.400,-sponsoren. Hiermee worden, zo begrijpt de Codecommissie, de kosten van deelname voor
de deelnemers gereduceerd. Gemiddeld zullen er volgens de Stichting X 10 z-artsen en 10
arts-assistenten deelnemen, zodat de bijdragen van de sponsors 50% van de kosten van
deelname voor deelnemers niet zullen overschrijden.
De Stichting X verzoekt de Codecommissie de organisatie van de bijeenkomst preventief te
beoordelen.
2. Het oordeel van de Codecommissie:
De Codecommissie zal eerst moeten nagaan in hoeverre sprake is van een
wetenschappelijke bijeenkomst in de zin van artikel B.6.a van de Uitwerking normen
gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 tot en met 22 Gedragscode Geneesmiddelenreclame
(“Uitwerking normen gunstbetoon”). Wat betreft de inhoud van de bijeenkomst stelt de
Codecommissie vast dat deze op basis van het bepaalde in artikel B.7.a. van de Uitwerking
normen gunstbetoon als een wetenschappelijke bijeenkomst kan worden gezien, aangezien
de inhoud van de cursus door een wetenschappelijke vereniging is geaccrediteerd.
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Voor wetenschappelijke bijeenkomsten als de onderhavige geldt volgens artikel B8 van de
Uitwerking normen gunstbetoon dat banden tussen sprekers en de farmaceutische industrie
vooraf bekend dienen te worden gemaakt, dat artsenbezoekers en andere
vertegenwoordigers van het farmaceutische bedrijf dat gastvrijheid biedt slechts in die
hoedanigheid aanwezig mogen zijn indien zij als zodanig herkenbaar zijn, en dat de
gastvrijheid binnen redelijke perken blijft en onderschikt is aan het hoofddoel van de
bijeenkomst. De gastvrijheid wordt geacht binnen redelijke perken te blijven indien de voor
rekening van een bedrijf komende kosten van die gastvrijheid niet meer bedragen dan €
500,- per beroepsbeoefenaar, dan wel de beroepsbeoefenaar tenminste 50% van de
kosten zelf draagt. 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. Verder dient er, indien de bijeenkomst in
het buitenland plaatsvindt, een objectieve rechtvaardigingsgrond te zijn voor de keuze van
de locatie.
Gezien het bij de aanvraag overgelegde overzicht van de cursusleiding en de docenten kan
worden vastgesteld dat de band van de docenten A en B met Y vooraf aan de deelnemers
bekend zal worden gemaakt. De Codecommissie gaat ervan uit dat de overige sprekers
geen banden hebben met de farmaceutische industrie. Vertegenwoordigers van de
sponsors zullen niet aanwezig zijn.
Wat betreft de vraag of de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft merkt de
Codecommissie op dat, wanneer de deelnemersgroep voor het merendeel zou bestaan uit
arts-assistenten en het maximale aantal sponsors de gevraagde bijdrage zou leveren van
EUR 3.400,--, de door de deelnemers zelf te dragen kosten van deelname minder dan 50%
van alle kosten zouden bedragen. Hiermee zou de gastvrijheid niet binnen redelijke perken
blijven. Ervan uitgaande echter dat de Stichting X slechts een zodanige bijdrage van
sponsors zal aanvaarden dat, rekening houdende met de samenstelling van de
deelnemersgroep, de door de deelnemers zelf te dragen kosten tenminste 50% van alle
kosten zullen bedragen, mag aangenomen worden dat de gastvrijheid binnen redelijke
perken blijft.
De Codecommissie acht voorts aannemelijk dat de gastvrijheid ondergeschikt is aan het
hoofddoel van de bijeenkomst gegeven het feit dat er geen partner- of sociaal programma is
en het wetenschappelijke gedeelte van de cursus het grootste deel van de beschikbare tijd
beslaat. Evenzeer acht de Codecommissie een objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig
voor de locatie van de bijeenkomst. De bijeenkomst staat open voor deelnemers uit
verschillende landen, de locatie is goed bereikbaar voor de Vlaamse en Nederlandse
deelnemers en zal naar het oordeel van de Codecommissie niet de belangrijkste reden voor
deelnemers vormen om aan de cursus deel te nemen.
Concluderend kan de Codecommissie, mits voldaan wordt aan het hiervoor door de
Codecommissie overwogene ten aanzien van de bijdrage van sponsors, positief adviseren.
3. Kosten:
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De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan de
Stichting X separaat in rekening zullen worden gebracht.

Aldus gedaan te Gouda op 24 december 2007 door mr. M.V. van der Storm, voorzitter.

