Op 1 december 2009 is het volgende advies (A09.108) gegeven.
1. Het verzoek X:
X is een samenwerkingsverband van medisch specialisten met als aandachtsgebied ziekte Y. X organiseert op
een vrijdag in december 2009 een avondbijeenkomst (X avond) tijdens het Symposium Z in Texas. Het gaat hier
om een kleinschalige bijeenkomst met de Nederlandse specialisten, aanwezig op het Symposium Z. Vijf
Nederlandse farmaceutische bedrijven/vergunninghouders zijn bereid deze X avond te sponsoren voor een
bedrag van ieder € 2000, dat wil zeggen in totaal € 10.000. Genoemd sponsorbedrag zal volledig worden
aangewend ter bestrijding van de organisatie- en locatiekosten van deze avond, zoals vermeld in de bij de
aanvrage gevoegde kostenbegroting. Hieruit blijkt dat deze kosten, inclusief een post onvoorzien van 15%,
worden geraamd op ca € 11.000.
Verwacht wordt dat ca 60 deelnemers/medische specialisten de avond zullen bijwonen. De keuze voor de plaats
(San Antonio, Texas) is bepaald doordat de beoogde deelnemers/medische specialisten toch al aanwezig zijn op
het Symposium Z, hetgeen het bijwonen van de X avond bevordert. Aan de deelnemers wordt geen eigen
bijdrage gevraagd noch worden reis- en/of verblijfskosten voor hen betaald. Ditzelfde geldt ook voor de sprekers.
De deelnemers worden voorzien van een hapje en een drankje, maar niet van een maaltijd. Het ligt in de
bedoeling dat de deelnemers na afloop van de bijeenkomst op eigen gelegenheid gaan dineren.
Het doel van de bijeenkomst is de uitwisseling van kennis omtrent de behandeling van en organisatie van de
zorg rond ziekte Y in Nederland en omtrent de voorwaarden voor het uitvoeren van klinisch onderzoek. Het
programma van de avond, inclusief de lijst van sprekers, is bij de aanvrage gevoegd. Het bestuur van X is
verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het programma; de sprekers, medisch specialisten in loondienst
van ziekenhuizen of werkzaam binnen een maatschap hebben geen betrokkenheid met de farmaceutische
industrie. Voor de bijeenkomst is geen accreditatie aangevraagd.
Gevraagd wordt deze opzet van de X avond, inclusief de voorgenomen sponsoring daarvan door
vergunninghouders te toetsen aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
2. Het oordeel van de Codecommissie:
Van toepassing in dezen is artikel 12 van de Gedragscode en de nadere regeling daarvan in de “Uitwerking
Normen Gunstbetoon”. Daarin is, onder meer, bepaald dat de aan beroepsbeoefenaren geboden gastvrijheid in
het kader van samenkomsten binnen redelijke perken dient te blijven en dat deze gastvrijheid ondergeschikt
moet zijn aan het met de samenkomst beoogde doel. Daarbij wordt voorts onderscheid gemaakt tussen
wetenschappelijke en overige bijeenkomsten.
De Codecommissie is van oordeel dat de X avond kan worden aangemerkt als een wetenschappelijke
bijeenkomst. Weliswaar is voor de bijeenkomst geen accreditatie aangevraagd, maar de Codecommissie is tot
dit oordeel gekomen op grond van het voorgelegde programma en het gegeven dat de organisatie volledig in
handen is van een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, (het bestuur van) X, waarbij met name de
inhoud van het programma en de keuze van de sprekers onafhankelijk van de beoogde sponsoren door die
organisator wordt bepaald. De sprekers hebben voorts geen banden met de industrie.
Afgezien van de ontvangst met een hapje en een drankje en de daarmee samenhangende kosten, worden
blijkens de begroting de beoogde sponsoropbrengsten geheel besteed aan de met de organisatie van de
bijeenkomst verbonden kosten, met de kanttekening dat aan de sprekers geen vergoedingen worden betaald.
Op grond van het bovenstaande is de Codecommissie van oordeel dat voldaan is aan de eis dat de geboden
gastvrijheid binnen redelijke perken dient te blijven en ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst.
Aangezien van de deelnemers aan de bijeenkomst geen bijdrage wordt gevraagd, mag krachtens artikel 8.c van
de Uitwerking Normen Gunstbetoon de bijdrage per deelnemer/beroepsbeoefenaar niet meer bedragen dan €
500 per keer met een maximum van € 1.500 per jaar, waarbij voor laatstgenoemd maximum ook de bedragen
die door de betrokken deelnemers aan de X avond reeds ontvangen zijn voor andere bijeenkomsten
georganiseerd door derden worden meegeteld. Bij de verwachte deelname van ca 60 personen blijft de bijdrage
van de gezamenlijke sponsoren ruimschoots binnen eerstgenoemde limiet van € 500. De Codecommissie kan
niet beoordelen in hoeverre door de aan de deelnemers van de X avond verstrekte sponsorbedragen de tweede
limiet zou kunnen worden overschreden. Zeker nu meerdere vergunninghouders bij de sponsoring zijn
betrokken, is het de verantwoordelijkheid van de betrokken beroepsbeoefenaren om deze grens van toegestane
gastvrijheid in acht te nemen. Daarbij kan ook een rol spelen de vraag of, en zo ja, voor welke bedragen de
Nederlandse deelnemers aan het gelijktijdig plaatsvindende Symposium Z ook voor hun deelname aan dit
Symposium worden gesponsord door farmaceutische bedrijven/vergunninghouders. Dit aspect onttrekt zich aan
het waarnemingsvermogen van de Codecommissie. Niet op voorhand kan voorts worden uitgesloten dat, door
een dergelijke cumulatie van sponsoring, de in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame gestelde norm van de
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maximaal te verlenen gastvrijheid wordt overschreden. Op dit punt is een nadrukkelijk voorbehoud derhalve op
zijn plaats.
De X bijeenkomst vindt plaats in San Antonio, Texas, tijdens het aldaar georganiseerde Symposium Z. Er van
uitgaande dat de deelname van Nederlandse beroepsbeoefenaren aan dit Symposium, inclusief de eventuele
sponsoring door vergunninghouders, in overeenstemming is met de Gedragscode Geneesmiddelenreclame,
behoeft de plaats van samenkomst van de X avond geen aparte toetsing. De Codecommissie gaat er
voorshands van uit dat, uitgaande van die aanname, de toch al aanwezigheid op het Symposium een objectieve
rechtvaardigingsgrond is voor de plaats van samenkomst van de X avond.
Met inachtneming van de hierboven verwoorde voorbehouden luidt het oordeel van de Codecommissie positief.
3. Kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan de Borstkanker Onderzoek
Groep separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 1 december 2009 door mr. J.W.A.H. Leenen, voorzitter.
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