15 juni 2012
ADVIES (AA12.056) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 9 juni 2012 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 [de heer Y] van
bovenvermelde datum.
1. Het verzoek
Op vijf dagen in september 2012 zal te Los Angeles, Verenigde Staten van Noord-Amerika,
een congres plaatsvinden dat als onderwerp het verwerven van kennis en het delen van
ervaring met betrekking tot organisatie en uitvoering van hoog gespecialiseerde kostbare
patiëntenzorg in een van de meest vooraanstaande klinische centra op het gebied
[specialisme A]. Voor dit congres zullen ten hoogste 10 gespecialiseerde artsen werkzaam in
academische klinieken worden uitgenodigd. De kosten wegens reis en verblijf worden per
arts berekend op € 3.026,-- waarvan verzoekster de helft voor haar rekening zal nemen.
Verzoekster vraagt een oordeel te geven over de toelaatbaarheid hiervan.
2. De beoordeling door 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. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
bijeenkomsten en manifestaties.
Van een bijeenkomst is onder meer sprake indien de inhoud daarvan door een
wetenschappelijke vereniging of een van de farmaceutische industrie onafhankelijke en door
de betrokken beroepsgroep erkende instantie als wetenschappelijk is aangemerkt.
Verzoekster heeft opgegeven dat de bijeenkomst door een buitenlandse of internationale
(wetenschappelijke) vereniging of instantie wordt georganiseerd. De Codecommissie wil
aannemen dat hiermee tevens als gegeven kan worden aanvaard dat die instantie de
bijeenkomst als wetenschappelijk heeft aangemerkt. Het programma en de curricula vitae
van de sprekers bevatten hiervoor voldoende vertrouwenwekkende gegevens.
Bij een bijeenkomst wordt aangenomen dat de gastvrijheid binnen redelijke grenzen blijft
indien de voor rekening van de vergunninghouder komende kosten van die gastvrijheid per
beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer bedragen dan € 500,-- per keer
en € 1.500,-- per jaar of de helft van die kosten voor rekening van de beroepsbeoefenaar
komt. In het onderhavige geval is aan dit vereiste voldaan. Immers zal verzoekster de helft
van de bedoelde kosten voor haar rekening nemen.
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De Codecommissie moet vervolgens nog nagaan of de gastvrijheid ondergeschikt is aan het
met de bijeenkomst beoogde doel. Deze vraag kan op grond van het verstrekte programma
bevestigend worden beantwoord. Het programma wordt afgewikkeld in op elkaar
aansluitende dagdelen en slechts onderbroken door gebruikelijke pauzes voor eten en
drinken en nachtverblijf.
Een en ander leidt de Codecommissie tot een positief advies.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan verzoekster in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 15 juni 2012 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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