Op 21 maart 2011 is het volgende advies (A11.024) gegeven.
1. Het verzoek:
Verzoekster, hierna ook te noemen X, richt zich tot de Codecommissie met de
mededeling dat haar opdrachtgeefster Y het voornemen heeft een bijeenkomst te
organiseren voor beroepsbeoefenaren (Z-artsen) uit Nederland en Groot-Brittannië
onder de titel “A”, dat zal worden gehouden in Oxford, Engeland, in april 2011. Vanuit
Nederland worden 10 à 15 deelnemers verwacht en een zelfde aantal uit Engeland.
Tal van stukken zijn met de aanvraag meegezonden, waaronder een gedetailleerd
overzicht van het wetenschappelijk programma, curricula van de sprekers en hun
relaties met farmaceutische bedrijven indien aanwezig, alsmede een specificatie van
de kosten voor gastvrijheid die men de deelnemers wil bieden. Deze kosten zijn
begroot op € 1155 per deelnemer, waarvan Y 50% voor haar rekening wil nemen.
Na indiening van het verzoek is nog meegedeeld dat B de bijeenkomst heeft
geaccrediteerd voor 10 punten, onder toezending van een kopie van de desbetreffende
beslissing. De bijeenkomst begint op dinsdag om 17.00 uur (einde 20.00 uur), nadat de
deelnemers eerder op die dag in Oxford zijn aangekomen. Op woensdag vindt het
programma plaats van 09.30 tot 18.30 uur, op 21 april van 08.30 tot 12.30 uur, waarna
de deelnemers die middag huiswaarts keren.
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 verleende accreditatie door de beroepsvereniging en 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. Gelet op de uitvoerige
informatie over de sprekers welke is vervat in de curricula, waarin voor ieder van hen is
vermeld of zij banden hebben met farmaceutische ondernemingen en zo ja, met welke
ondernemingen en van welke aard die relaties zijn, is naar het oordeel van de
Codecommissie voldoende transparantie betracht en mag ervan worden uitgegaan dat
de objectiviteit en onafhankelijkheid van de sprekers voldoende zijn gewaarborgd.
Voor een bijeenkomst als de onderhavige geldt dat wordt aangenomen dat de
gastvrijheid binnen redelijke perken blijft (onder meer) indien de deelnemers tenminste

50% van de kosten van gastvrijheid (reis, verblijf en deelname) zelf dragen. Aan deze
eis wordt in dit geval voldaan. Voorts, gelet op de inhoud en tijdsindeling van het
programma in zijn geheel, mag worden aangenomen dat de gastvrijheid ondergeschikt
is aan het hoofddoel van de bijeenkomst.
De bijeenkomst vindt plaats in het buitenland (Verenigd Koninkrijk). Gelet op de
herkomst van de deelnemers – de helft uit Engeland, de helft uit Nederland - is het
begrijpelijk en aanvaardbaar dat het symposium in Engeland plaatsvindt en de
Nederlandse deelnemers daarheen reizen. Er is dus sprake van een internationaal
georiënteerde bijeenkomst als bedoeld in artikel 10.b van de Uitwerking Normen
Gunstbetoon, tevens implicerende een objectieve rechtvaardiging voor de keuze van
deze buitenlandse locatie, die derhalve als een passende locatie in de zin van artikel
4.b kan worden aangemerkt.
Nu voldaan is aan de eisen van en krachtens de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame, luidt het advies van de Codecommissie positief.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten
separaat aan verzoekster in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 21 maart 2011 door mr. M. de Boer, voorzitter.
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