Op 27 februari 2008 is het volgende advies (A08.024) gegeven.
1. Het verzoek van X:
X is voornemens een bijeenkomst te organiseren ten behoeve van een zestal Nederlandse beroepsbeoefenaren
in maart 2008. De deelnemers komen aan op x maart waarna het programma aanvangt omstreeks 15.45 uur; de
afsluiting is op x maart om 13.00 uur. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Barcelona, Spanje.
Er zullen bezoeken worden gebracht aan het Y Instituut aldaar, het enige centrum in Europa met een eigen Y- IC
met 30 tot 40 bedden alleen bedoeld voor Y-patiënten. Het heeft een wereldwijde reputatie op het gebied van
behandeling en onderzoek van de “Z”, aldus X, die dit nog nader heeft toegelicht. Accreditatie is aangevraagd
maar nog niet verkregen.
De kosten voor de reis, literatuur en hotelverblijf alsmede maaltijden zijn begroot op € 885 voor elk van de
Nederlandse deelnemers. Van hen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 400 per persoon terwijl X voor €
485 zal bijdragen in de kosten van gastvrijheid.
X verzoekt de bijeenkomst te toetsen aan de regels van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
2. Het oordeel van de Codecommissie:
Ten deze is van toepassing de Uitwerking Normen Gunstbetoon welke is afgeleid van de Gedragscode en
waarin de normen voor gastvrijheid nader zijn uitgewerkt. Uitgangspunten daarbij zijn dat de gastvrijheid binnen
redelijke perken dient te blijven en dat deze gastvrijheid ondergeschikt moet zijn aan het hoofddoel van de
bijeenkomst. De criteria voor de praktische toepassing van deze uitgangspunten zijn eveneens in de Uitwerking
Normen Gunstbetoon vastgelegd en zijn mede afhankelijk van de aard van de te houden bijeenkomst.
Gelet op de inhoud van het programma zoals dat door verzoekster aan de Codecommissie is toegezonden, is
voldoende gebleken dat in dit geval sprake is van een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel 7 van
de Uitwerking Normen Gunstbetoon.
In dit geval wordt de bijeenkomst georganiseerd door het farmaceutisch bedrijf zelf. Voor een dergelijke
bijeenkomst geldt dat wordt aangenomen dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft (onder meer) indien
het organiserende bedrijf tot ten hoogste € 500 per keer aan kosten van gastvrijheid voor zijn rekening neemt.
Aan deze eis wordt in dit geval voldaan. De Codecommissie gaat er daarbij vanuit dat X het gestelde
jaarmaximum van € 1500 tevens in acht zal nemen. Voorts mag worden aangenomen dat de gastvrijheid
ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst.
De bijeenkomst vindt plaats in het buitenland. Gelet op de uitvoerige toelichting door X van het bijzondere
karakter van de kliniek en het onderzoekcentrum in Barcelona en het belang van het bezoek aan dat centrum,
meent de Codecommissie dat in dit geval reden bestaat om de bijeenkomst aldaar te houden en de Nederlandse
deelnemers daarheen te laten reizen. Er is dus een objectieve rechtvaardiging voor de keuze van de
buitenlandse locatie.
Nu voldaan is aan de eisen van en krachtens de Gedragscode, luidt het advies op alle onderdelen positief.
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 27 februari 2008 door mr. M. de Boer, voorzitter.

