10 juli 2012
ADVIES (AA12.059) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 21 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 mevrouw
[Y], namens [X], met bijlagen.
1. Het verzoek
Onder de titel “[Z]” wordt op drie dagen in september 2012 in Stockholm, Zweden, een
bijeenkomst gehouden voor [artsen A].
Het betreft een wetenschappelijke bijeenkomst over nieuwe inzichten in
operatietechnieken voor aandoeningen op het gebied van [D].
De bijeenkomst vindt plaats in de vorm van lezingen en het bijwonen van chirurgische
ingrepen met toepassing van robottechnieken.
Plaats van handeling is de universiteitskliniek van het [instituut B] in Stockholm.
Op de lijst van sprekers staan deskundigen verbonden aan het [instituut B] en aan
ziekenhuizen in Nederland en Denemarken.
Aan deze bijeenkomst zullen 15 [artsen A] deelnemen.
Accreditatie is voor 15 punten verleend door KNMG en de [instelling C].
Aan deze bijeenkomst is geen sociaal programma verbonden.
De kosten per deelnemer uit Nederland voor vervoer, voeding en logies bedragen
€ 1.043,00.
[X] heeft het voornemen daarvan € 408,00 voor haar rekening te nemen en het
meerdere, € 635,00, door te belasten aan de deelnemende artsen. Uitgangspunt
daarbij is dat zij in beginsel 50% van de totale kosten voor haar rekening wenst te
nemen, maar dat de in Scandinavië in het algemeen bijzonder hoge kosten voor
dranken en voeding naar haar eigen budgettaire maatstaven daaraan in de weg staan.
2. De beoordeling door de Commissie
Ingevolge 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, hierna ook Uitwerking Normen Gunstbetoon, wordt hierbij
een onderscheid gemaakt tussen bijeenkomsten en manifestaties.
Nu voor de bijeenkomst accreditatie is verleend door de KNMG en [instelling C] staat
het wetenschappelijk karakter voor de beoordeling van het aangeboden gunstbetoon
vast.

Het voor de gastvrijheid per deelnemer aangeboden bedrag van € 408,00 valt binnen
de normen van de Gedragscode, zoals vastgesteld in de Uitwerking Normen
Gunstbetoon onder artikel 8.c.
Aangezien de bijeenkomst wordt gehouden in een gerenommeerd instituut in
Stockholm, waar ook operatieve ingrepen met de nieuwste technieken zullen worden
bijgewoond, is het vanzelfsprekend dat de bijeenkomst buiten Nederland wordt
gehouden. Gelet op de duur van de bijeenkomst en de kosten – in het bijzonder in
aanmerking nemend dat [X] ervoor heeft gekozen excessieve kosten voor voeding en
drank aan de deelnemers door te berekenen - zijn er geen aanwijzingen dat de locatie
in Stockholm, hotel en vergaderruimte, gelet op de beperkingen die aan de gastvrijheid
worden gesteld, niet passend zou zijn.
De slotsom is dan ook dat positief kan worden geadviseerd.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan
verzoekster in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 10 juli 2012 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.

