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Samenvatting:

Preventieve toetsing bijeenkomst in Nederland, geen
accreditatie aangevraagd, wetenschappelijk karakter is
vastgesteld door de Codecommissie op basis van o.a. de
verklaring van de voorzitter van het organiserende
wetenschappelijk comité.

ADVIES (AA16.013) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 28 januari 2016 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 namens [X] van
[mevrouw Y] en de daarbij behorende bijlagen, alsmede van de op vragen van de voorzitter
op 4 februari 2016 nader verstrekte inlichtingen.
1 Het verzoek van [X]
Op [twee dagen in 2016] vindt in Hoofddorp de [bijeenkomst Z] plaats onder de titel “[A]”.
Doel van deze conferentie is het uitwisselen van kennis over de ontwikkelingen in de
diagnostiek en het klinische management van [ziekte B] patiënten.
De organisatie is in handen van het wetenschappelijk comité van de [ziekte B] Disease
Expert Lounge. [X] sponsort deze bijeenkomst. In een bij de aanvraag gevoegde verklaring
van de voorzitter van dit wetenschappelijk comité, de [hoogleraar C], verbonden aan de
medische faculteit van [universiteit D], benadrukt hij dat hij en zijn [medelid E] van dit
wetenschappelijk comité volledig verantwoordelijk zijn voor de programmering en de kwaliteit
van de inhoud van deze conferentie. [X] heeft, aldus [hoogleraar C], geen enkele invloed op
de programmering uitgeoefend en de sprekers treden in onafhankelijkheid op.
Deelname is mogelijk voor [artsen F, G, H en I] en behandelaren van de ziekte van [ziekte
B]. Naar verwachting zullen 68 beroepsbeoefenaren, voornamelijk uit een groot aantal
landen in Europa en daarnaast onder meer uit Turkije, Israël, de Verenigde Staten van
Noord-Amerika, Canada en Japan aan deze conferentie deelnemen. Vier van hen komen uit
de België of Nederland.
De kosten voor deelname – inschrijving en voeding - voor Nederlandse beroepsbeoefenaren,
daarbij ervan uitgaande dat geen van hen behoefte heeft aan hotelovernachting, bedragen
€ 195,97.
[X] heeft het voornemen dit bedrag (in het overgelegde nadere verzoek schrijft zij € 197,97,
wat de Commissie opvat als een kennelijke verschrijving) bij wijze van gastvrijheid
voor haar rekening te nemen.
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[X] vraagt advies over de toelaatbaarheid van het voorgenomen gunstbetoon.

2. De beoordeling door de Commissie
Ingevolge artikel 6.4.1 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame dragen
vergunninghouders er zorg voor dat bij het verlenen van gastvrijheid aan
beroepsbeoefenaren in het kader van bijeenkomsten en manifestaties de gastvrijheid binnen
redelijke grenzen blijft en ondergeschikt is aan het met de bijeenkomst of manifestatie
beoogde doel.
Nu voor de conferentie geen accreditatie is verleend, dient, gelet op de omvang van het
voorgenomen gunstbetoon te worden nagegaan of het gaat om een bijeenkomst in de zin
van art. 6.4.5 van de Code.
Afgaande op de verklaring van [hoogleraar C] voornoemd en kennis nemend van de
overgelegde curricula van het wetenschappelijk comité en van de sprekers tijdens deze
conferentie wordt het programma vastgesteld door deskundigen met een ruime
wetenschappelijke ervaring op het gebied van de te bespreken aandoening, zowel als
onderzoeker als behandelaar. Bovendien blijkt uit die verklaring van [hoogleraar C] dat [X] op
geen enkele wijze betrokken is bij de vaststelling van de inhoud of bij de uitvoering van de
programmaonderdelen. Daarom kan ervan worden uitgegaan dat de objectiviteit van de
presentaties voldoende gewaarborgd is en dat het programma voorziet in een onafhankelijke
informatiebehoefte van de deelnemende beroepsbeoefenaren, zodat kan worden vastgesteld
dat sprake is van een bijeenkomst.
Het voor de gastvrijheid per Nederlandse deelnemer aangeboden bedrag van € 195,97 valt
binnen de normen van artikel 6.4.6 van de Gedragscode.
De Commissie gaat er daarbij vanuit dat [X] en de deelnemers, ieder voor zich, de jaarlijkse
maximale bijdrage van € 1.500,00 voor dezelfde therapeutische klasse zullen bewaken. Nu
de bijeenkomst in Nederland plaatsvindt kan een beoordeling naar de noodzakelijkheid van
een locatie buiten Nederland achterwege blijven. Gelet op de kosten is [hotel J] in Hoofddorp
een passende locatie voor een bijeenkomst als deze.
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 separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam, 9 februari 2016 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.
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