17 april 2012
ADVIES (AA12.037) van de Codecommissie Geneesmiddelenreclame op het verzoek
van [X] op de voet van artikel 59 van het Reglement van de Codecommissie en de
Commissie van Beroep van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame, uitgebracht
door de voorzitter van de Codecommissie.
De Codecommissie heeft kennis genomen van de adviesaanvraag van verzoekster.
1. Het verzoek
Verzoekster, hierna ook te noemen [X], is voornemens op een dag in juni 2012 een
bijeenkomst te houden voor beroepsbeoefenaren (artsen) in Madrid, Spanje, onder de
titel “[Y]”. De bijeenkomst is bedoeld voor artsen die geïnteresseerd zijn in de
resultaten van een klinisch onderzoek genaamd “[Z]”, een vergelijkend onderzoek met
betrekking tot het gebruik van [product A] en [product B] bij [ziektebeeld C]. De
bijeenkomst vangt aan om 10.00 uur en eindigt diezelfde dag omstreeks 16.45 uur.
Het programma is met de aanvraag meegezonden. Er zal een viertal sprekers
optreden, van wie een curriculum is bijgevoegd. Accreditatie is niet aangevraagd, zo
begrijpt de Codecommissie uit de documentatie van [X]. Er worden ongeveer 100
deelnemers verwacht, van wie 5 uit Nederland.
Ook een begroting van de kosten is meegestuurd, met name betreffende de aan te
bieden gastvrijheid in de vorm van reis- en verblijfkosten en een lunch. [X] zal het
grootste gedeelte van die kosten voor haar rekening nemen en van de deelnemers
wordt een eigen bijdrage van € 30 gevraagd; de Codecommissie komt hieronder
uitvoeriger op dit onderdeel terug.
[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.

Allereerst is daarom aan de orde de vraag of al dan niet sprake is van een
wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel 7 van de Uitwerking Normen
Gunstbetoon. De organisatie is in dit geval in handen van een vergunninghouder, te
weten [X] (de situatie beschreven in artikel 7 sub c), hetgeen meebrengt dat de inhoud
van het gebodene aan hoge eisen moet voldoen met betrekking tot de objectiviteit van
de te presenteren informatie en het bestaan van een onafhankelijke behoefte aan deze
informatie bij beroepsbeoefenaren.
De Codecommissie is van oordeel dat de toegezonden documentatie onvoldoende
aanknopingspunten bevat om te kunnen vaststellen of aan laatstgenoemde
voorwaarden is voldaan. Bij dit oordeel heeft vooral meegewogen de omstandigheid
dat het doel van de bijeenkomst kennelijk is om bekendheid te geven aan de resultaten
van een internationaal vergelijkend klinisch onderzoek, onder de naam [Z], naar de
werkzaamheid en/of veiligheid van haar eigen producten in vergelijking tot het
concurrerend product. Genoemd onderzoek is zeer onlangs – eind 2011 – voltooid;
blijkbaar is dit voor [X] aanleiding de resultaten ervan op grote schaal onder de
aandacht te brengen van de medische beroepsgroep in tal van landen. Dit doet
vermoeden dat tijdens de bijeenkomst de zojuist genoemde geneesmiddelen van [X]
een centrale plaats zullen innemen, hetgeen afbreuk kan doen aan de objectiviteit van
presentaties en de deur open kan zetten voor verkoopbevorderende elementen in het
kader van deze samenkomst. Het dossier bevat geen elementen die dit vermoeden
zouden kunnen ontkrachten. De bijeenkomst is of wordt niet geaccrediteerd namens de
beroepsgroep.
Uit het bovenstaande volgt dat de bijeenkomst vooralsnog is aan te merken als
“manifestatie” in de zin van artikel 9. Voor deze categorie samenkomsten geldt dat de
vergunninghouder niet meer dan € 75 ter zake van gastvrijheid voor zijn rekening mag
nemen. Aan deze eis wordt in dit geval niet voldaan. De toegezonden kostenbegroting
is weliswaar niet helemaal inzichtelijk in cijfermatig opzicht, maar zoveel is duidelijk dat
[X] voornemens is een bedrag van € 500 à € 550 per deelnemer voor haar rekening te
nemen, hetgeen voor een manifestatie niet toelaatbaar is.
De bijeenkomst vindt plaats in het buitenland, te weten in Spanje. Gelet op de
internationale verscheidenheid van deelnemers is het begrijpelijk en aanvaardbaar dat
deze in een ander land dan Nederland plaatsvindt en de relatief kleine groep
Nederlandse deelnemers daarheen reist. Er is dus sprake van een internationaal
georiënteerde bijeenkomst als bedoeld in de Uitwerking Normen Gunstbetoon, die
tevens een objectieve rechtvaardiging inhoudt voor de keuze van deze buitenlandse
locatie. Deze kan dan ook als een passende locatie in de zin van artikel 4.b worden
aangemerkt.
Om eerder genoemde redenen is het advies van de Codecommissie evenwel negatief.
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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 17 april 2012 door mr. M. de Boer, voorzitter.
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