Op 8 juli 2008 is het volgende advies (A08.038) gegeven.
1. Het verzoek van X:
X heeft de Codecommissie verzocht een oordeel te geven over de toepassing van de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame, met name van de daaruit voortvloeiende regels voor gunstbetoon, met betrekking tot
een werkbezoek die men wil houden in Bordeaux, in oktober 2008, en wel aan de Clinique Groupe Y. Het
werkbezoek is bestemd voor Nederlandse en Franse Y-artsen.
Het doel van het werkbezoek is de deelnemers middels een meerdaags werkbezoek een beter inzicht te laten
verkrijgen in en vaardiger te laten worden met laparoscopische technieken met betrekking tot Y aandoeningen.
Naast het meekijken en mee-opereren wordt tijdens het werkbezoek ook theoretisch onderwijs gegeven.
Volgens X is de Clinique in Bordeaux toonaangevend op het gebied van laparoscopische ingrepen. De kliniek is
internationaal bekend door de behandeling van Y aandoeningen door middel van laparoscopie en is volgens de
aanvrager aan te merken als een ‘center of excellence’ waar het mogelijk is om als collega mee te kijken en mee
te opereren. Dit is ook de reden voor het werkbezoek in Bordeaux, aldus X.
De deelnemers arriveren in Bordeaux op zondag in de namiddag.’s Avonds is tijdens het diner een inhoudelijke
discussie gepland. Het daadwerkelijke werkbezoek vangt aan op maandag om 09:00 uur en eindigt op
woensdag om 13:00 uur, waarna om 17:00 uur de deelnemers naar het vliegveld worden gebracht. Op maandag
en dinsdag vinden – met gebruikelijke pauzes – van 9:00 uur tot 18:00 uur lezingen en demonstraties plaats. Op
woensdag vindt van 09:00 uur tot 12:00 uur een demonstratie plaats en van 12:00 uur tot 13:00 uur de evaluatie.
Er is geen sociaal programma gepland. Er is geen programma voor anderen dan de deelnemers aan het
werkbezoek.
De kosten voor reis- en verblijf worden begroot op € 1.295 per deelnemer, bij 10 deelnemers. Van deze kosten
zal een bedrag van € 500 per deelnemer worden vergoed door Z.
2. De beoordeling van de Codecommissie:
Blijkens artikel 12 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame dragen vergunninghouders er zorg voor dat bij
het verlenen van gastvrijheid aan beroepsbeoefenaren in het kader van samenkomsten de gastvrijheid binnen
redelijke grenzen blijft en ondergeschikt is aan het met de samenkomst beoogde doel. In de Uitwerking normen
gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode Geneesmiddelenreclame wordt hierbij een onderscheid
gemaakt tussen wetenschappelijke bijeenkomsten en overige bijeenkomsten.
Van een wetenschappelijke bijeenkomst is onder meer sprake indien de inhoud van de bijeenkomst door een
wetenschappelijke vereniging of een van de farmaceutische industrie onafhankelijke en door de betrokken
beroepsgroep erkende instantie als wetenschappelijk is aangemerkt. Hiervan is in het onderhavige geval sprake,
immers accreditatie is verleend en wel met 16 punten, te weten het maximale dat toegekend zou kunnen worden
voor de duur van de bijeenkomst.
Bij een wetenschappelijke bijeenkomst blijft de gastvrijheid binnen redelijke grenzen wanneer de voor rekening
van de vergunninghouder komende kosten van gastvrijheid per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse
niet meer bedragen dan € 500 per keer en € 1.500 per jaar of de beroepsbeoefenaar tenminste 50 % van alle
kosten zelf draagt. Hieraan is voldaan, immers komt per deelnemer een bedrag van € 500 ten laste van de
vergunninghouder.
Tenslotte moet worden onderzocht of er sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond voor de plaats van
de bijeenkomst. De Codecommissie wil aannemen dat dit het geval is. De kliniek waaraan een bezoek wordt
gebracht, heeft kennelijk een goede naam op het gebied van Y en dan in het bijzonder waar het laparoscopische
ingrepen betreft.
De Codecommissie komt daarom tot een positief advies.

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 8 juli 2008 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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