Op 12 maart 2009 is het volgende advies (A09.022) gegeven.
1. Het verzoek van X:
Op initiatief van een aantal Y-artsen, verbonden aan het Z-ziekenhuis in Stockholm, Zweden, zal op een dinsdag
en woensdag in april 2009 in Stockholm een bijeenkomst worden belegd. Behalve voor Zweedse deelnemers,
staat deze bijeenkomst ook open voor Y-artsen elders uit Europa. Vanuit Nederland wordt een deelname
verwacht van 6 Y-artsen.
Het Z-ziekenhuis staat zeer goed aangeschreven in binnen- en buitenland. Een aantal key-opinionleaders op het
gebied van diagnostiek en behandeling van ziekte A zijn aan dit instituut verbonden. Dit geldt speciaal ook de
behandeling met biologicals.
De bijeenkomst is inmiddels door de Nederlandse Vereniging voor ziekte A geaccrediteerd voor 9 punten.
Bijgevoegd is een volledig programmaoverzicht alsmede de lijst van sprekers, allen Y-artsen, verbonden aan het
Z-ziekenhuis. Hetzelfde geldt voor de leden van de Programmacommissie. Bijgevoegd is voorts een
gespecificeerd kostenoverzicht.
B is voornemens de Nederlandse deelnemers te sponsoren voor een bedrag van € 500,- per deelnemer; de
totale kosten per deelnemer bedragen
€ 1.100,- Per deelnemer is derhalve een eigen bijdrage verschuldigd van € 600,-.
De aanvrager verzoekt de Codecommissie te toetsen of een en ander in overeenstemming is met de bepalingen
van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
2. Het oordeel van de Codecommissie:
Van toepassing ten deze zijn de artikelen 12 en 13 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en de daarop
gebaseerde Uitwerking Normen Gunstbetoon. Uitgangspunten daarbij zijn dat de geboden gastvrijheid binnen
redelijke perken dient te blijven en dat de gastvrijheid ondergeschikt moet zijn aan het hoofddoel van de
bijeenkomst. Bij de verdere uitwerking van deze uitgangspunten wordt nog weer onderscheid gemaakt tussen
wetenschappelijke en overige bijeenkomsten.
Gezien de door de betrokken beroepsvereniging verleende accreditatie en gelet ook op de inhoud van de door
verzoekster overgelegde gegevens, waaronder het programma van de bijeenkomst, is voldoende gebleken dat
in dit geval sprake is van een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel 7 van de Uitwerking Normen
Gunstbetoon.
Voor een dergelijke overeenkomst geldt dat wordt aangenomen dat de gastvrijheid binnen redelijke perken blijft
wanneer, onder andere, de deelnemers tenminste 50% van de kosten van de geboden gastvrijheid (reis-,
verblijfs- en deelnamekosten) zelf dragen. Aan deze eis wordt in dit geval voldaan. Op basis van de door
verzoekster overgelegde gegevens, waaronder het programma van de bijeenkomst, mag verder worden
aangenomen dat de gastvrijheid ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst.
De bijeenkomst vindt plaats in Stockholm. Gelet op de omstandigheid dat de deelnemers uit meerdere landen
afkomstig zijn, de sprekers allen verbonden zijn aan het Z-ziekenhuis aldaar en dit instituut een vooraanstaande
positie inneemt op het gebied van de diagnostiek en de behandeling van ziekte A, ligt het voor de hand dat de
Nederlandse deelnemers naar Stockholm afreizen. Er is derhalve een objectieve rechtvaardiging voor de keuze
van de buitenlandse locatie.
Aangezien voldaan is aan de eisen van en krachtens de Gedragscode, luidt het advies op alle onderdelen
positief.

3. Kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan X separaat in rekening
zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 12 maart 2009 door mr. J.W.A.H. Leenen, voorzitter.

