Op 14 december 2007 is het volgende advies (A07.057) gegeven.

1. Het verzoek:
X is voornemens een nascholing te houden ten behoeve van x-artsen; dit op initiatief van de
stichting Y. De bijeenkomst is gepland in maart 2008 in Londen, U.K., en staat open voor
maximaal 40 Nederlandse x-artsen. Zij is geaccrediteerd . De voorbereiding en organisatie
van de bijeenkomst worden verzorgd door aanvraagster.
Het doel van de scholing is om ‘state of the art’ in x- geneeskunde te vertalen naar de
klinische praktijk. Experts van verschillende Londense instituten zullen introducties geven
over de belangrijkste terreinen binnen deze geneeskunde. Daarnaast krijgen de
deelnemers in praktische workshops de gelegenheid om ervaring op te doen met
verschillende technieken in diverse klinieken, die gespecialiseerd zijn in bijzondere
procedures. Specialisten verbonden aan de UCL zijn wereldwijd pioniers in technieken op
het gebied van ‘y’ en ‘z’. Enkele van deze technieken worden in Nederland nog maar weinig
of niet toegepast, zodat door deelname aan de workshops de deelnemers hun eigen
ervaring verrijken ten bate van hun eigen praktijkvoering in Nederland. Daarnaast is het
UCL het enige centrum ter wereld waar momenteel ‘w’ plaatsvindt. De workshops zullen in
de verschillende ziekenhuizen plaatsvinden. De klinieken waar de workshops worden
gegeven zijn internationaal befaamde topinstituten op het terrein van x, in het bijzonder de
behandeling van kinderen en adolescenten. De specifieke structuur en organisatie van de
ziekenhuizen in dit deel van Londen zijn uniek. Zij maken alle onderdeel uit van het UCL,
waaraan vele vermaarde clinici en wetenschappers zijn verbonden die uitmunten op hun
vakgebied.
Y is bereid om ten behoeve van het wetenschappelijk programma een “unrestricted
educational grant” aan de stichting Y ter beschikking te stellen, tot een maximum van 50%
van de kosten van gastvrijheid. De deelnemers dienen een eigen bijdrage van € 550,-- te
voldoen. X verzoekt de Codecommissie hierover een advies te geven.
2. De beoordeling:
De bijeenkomst wordt gehouden vanaf 6 maart 2008 om 08.30 uur en eindigt daags daarna
omstreeks 15.00 uur. In die tijd zijn voordrachten en workshops voorzien over
wetenschappelijke thema’s op het terrein van de cardiologie. De kosten voor reis, verblijf en
deelname zijn begroot op € 40.800 in totaal, hetgeen bij 40 deelnemers overeenkomt met
€ 1.020 per deelnemer.
De Codecommissie is van oordeel dat in dit geval sprake is van een wetenschappelijke
bijeenkomst als bedoeld in paragraaf B.7 van de Uitwerking Normen Gunstbetoon. Er is
accreditatie verleend, terwijl het aan de Codecommissie toegezonden programma
eveneens duidelijk maakt dat gedurende de gehele bijeenkomst onderwerpen van
wetenschappelijke aard worden behandeld. Voorts overweegt de Codecommissie dat, zoals
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aanvraagster zelf al opmerkt, de onderhavige bijeenkomst in hoge mate gelijk is aan een in
januari 2007 te Londen gehouden nascholingsbijeenkomst, waarvoor op 29 november 2006
een positief advies is gegeven (A06.039). Uit het programma is af te leiden dat ook nu
gezegd kan worden dat de gastvrijheid ondergeschikt is te achten aan het hoofddoel van de
bijeenkomst.
In de Uitwerking Normen Gunstbetoon is bepaald, kort gezegd, dat de gastvrijheid geacht
wordt binnen redelijke perken te blijven (onder meer) indien de deelnemende
beroepsbeoefenaren tenminste 50% van de kosten van gastvrijheid zelf dragen. Aan deze
eis is in dit geval voldaan, zoals reeds blijkt uit het voorafgaande. In zoverre kan dus het
oordeel van de Codecommissie positief zijn.
Resteert de vraag of voor de keuze van de plaats van samenkomst in het buitenland, i.c.
Londen, een objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig is. De Codecommissie stelt zich
op het standpunt dat dit inderdaad het geval is. X heeft voldoende duidelijk gemaakt dat
gebruik wordt gemaakt van in Londen aanwezige expertise en met name ook van
gespecialiseerde klinieken, waarvoor in Nederland niet direct of zelfs geen alternatieven
voorhanden zijn.
Vooropgesteld dat ook aan de andere te stellen eisen zal worden voldaan (banden van
sprekers met de industrie dienen vooraf bekend te worden gemaakt en vertegenwoordigers
van het bedrijf dienen door middel van badges als zodanig herkenbaar te zijn) kan de
Codecommissie over de thans voorgestelde bijeenkomst een positief advies uitbrengen.
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 14 december 2007 door mr. M. de Boer, voorzitter.

