Op 22 december 2009 is het volgende advies (A09.113) gegeven.
1. Het verzoek:
Verzoekster heeft het voornemen in juni 2010 twee keer een vierdaagse cursus te organiseren in Paterswolde
voor X-artsen uit midden Brabant. De cursus heeft een tweeledige opzet. In de eerste plaats gaat het om
kwalitatief hoogstaande nascholing, waarvoor accreditatie zal worden aangevraagd. Aan de andere kant gaat het
om bevordering van de intercollegiale contacten. De cursus wordt georganiseerd door de vaste commissie van
verzoekster, bestaande uit een team van X-artsen en specialisten uit de beide Tilburgse ziekenhuizen. Er is
geen sprake van beïnvloeding door andere partijen, zoals bijvoorbeeld de farmaceutische industrie.
Tijdens beide cursussen is het programma als volgt. De deelnemers komen aan op maandagavond, waarna de
cursus op dinsdag om 8.30 uur een aanvang neemt. De cursus wordt afgesloten op de daarop volgende vrijdag
om 13.30 uur. Afgezien van de gebruikelijke onderbrekingen is voorzien in vrije activiteiten op dinsdag tussen
17.30 en 20.00 uur, op woensdag tussen 16.30 en 19.00 uur en op donderdag vanaf 13.00 tot 20.00 uur.
De kosten per deelnemer bedragen € 939,64. Aan zes farmaceutische bedrijven zal een bijdrage van € 5.000,-worden gevraagd. Dit zal leiden tot een sponsorbijdrage per deelnemer van € 214,28. Dit komt neer op 18,5%
van de totale kosten per deelnemer.
Verzoekster verneemt graag of aldus is voldaan aan de normen voor gunstbetoon.
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. In de Uitwerking normen
gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode Geneesmiddelenreclame wordt hierbij een onderscheid
gemaakt tussen wetenschappelijke bijeenkomsten en overige bijeenkomsten.
Van een wetenschappelijke bijeenkomst is onder meer sprake indien de organisatie in handen is van een
samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, wetenschappelijke organisaties of andere van de
farmaceutische industrie onafhankelijke groeperingen of instanties. In het onderhavige geval kan hiervan
gesproken worden. Immers is aangegeven dat de cursus wordt georganiseerd door verzoekster en dat daarbij
van beïnvloeding door de farmaceutische industrie geen sprake is. In dit verband kan voorts worden
aangetekend dat accreditatie zal worden aangevraagd.
Bij een wetenschappelijke bijeenkomst blijft de gastvrijheid binnen redelijke grenzen wanneer de voor rekening
van de vergunninghouder komende kosten van gastvrijheid per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse
niet meer bedragen dan € 500,-- per keer en € 1.500,-- per jaar dan wel niet meer bedragen dan 50% van alle
kosten. In het programma van de bijeenkomsten is aangegeven dat de kosten in verband met de vrije tijd op
dinsdag en woensdag door de deelnemers zelf zullen moeten worden gedragen. Ten aanzien van het sociale
programma op donderdagmiddag wordt dit niet vermeld. De Codecommissie zal er daarom van uit gaan dat de
kosten van dit programma in de algemene kosten per deelnemer begrepen zijn. Deze kosten bedragen € 55,-voor een bezoek aan de stad Groningen en het Groninger Museum en € 80,-- voor een diner. Indien er van
wordt uitgegaan dat deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen omdat zij onvoldoende verband
houden met het doel van de bijeenkomst, zou als uitgangspunt moeten gelden dat een bedrag van € 804,64 als
kosten die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen, overblijft. De bijdrage van de farmaceutische industrie
dient dan beperkt te blijven tot € 500,-- of tot 50% van dit bedrag .
Aan dit vereiste wordt voldaan, immers is een bijdrage voorzien van € 214,28. Verzoekster zal hierbij alleen wel
moeten nagaan of de bedrijven die de bijdrage zullen leveren in een periode van een jaar voorafgaande aan de
bijeenkomst de deelnemers niet al andere kosten wegens gastvrijheid hebben vergoed en of het totaal per
deelnemer dan onder de grens van € 1.500,-- is gebleven.
Tenslotte moet nog worden onderzocht of de gastvrijheid ondergeschikt is aan het doel van de bijeenkomst en of
de plaats van de bijeenkomst geen kritiek ontmoet. Het programma geeft de Codecommissie geen aanleiding
om aan te nemen dat aan het eerste vereiste niet is voldaan. De plaats zou kritiek kunnen ontmoeten omdat zij
op grotere afstand van de regio waaruit de deelnemers afkomstig zullen zijn, gelegen is. Verzoekster heeft dit
aldus toegelicht dat op deze plaats geschikte voorzieningen aanwezig zijn en dat zij de gewoonte heeft deze
bijeenkomsten steeds op een andere plaats in Nederland te organiseren. De Codecommissie heeft hier begrip
voor. Een plaats op een iets grotere afstand brengt mee dat de deelnemers niet snel in de verleiding zullen
komen om zich met hun gewone werk in te laten en in verband daarmee gedeelten van de bijeenkomst te laten
lopen. De keuze bevordert dientengevolge de onderlinge band, hetgeen kennelijk een bijkomend doel is.
Een en ander leidt tot een positief advies.
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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 22 december 2009 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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