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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst, waarvoor
geen accreditatie is aangevraagd en waarbij het
wetenschappelijk karakter is beoordeeld en vastgesteld
door de Codecommissie.

ADVIES (AA16.060) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 27 mei 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 [mevrouw Y] namens [X],
de daarbij behorende bijlagen en de op vragen van de voorzitter op 10 en 13 juni 2016 nader
verstrekte inlichtingen.
1 Het verzoek van [X]
Onder de titel “[Z]” organiseert [ziekenhuis A], gevestigd in Parijs samen met [X] op [een dag
in 2016] een studiebijeenkomst in Parijs.
Bij [ziekte B] lopen patiënten direct en voortdurend risico op de levensbedreigende en
destructieve gevolgen van [aandoening C].
De klinische diagnose van [ziekte B] moet worden vermoed bij patiënten met [aandoening C].
Het programma beoogt de deelnemers op de hoogte te stellen van nieuwe bevindingen en
ontwikkelingen met betrekking tot de diagnose en behandeling van [ziekte B], een zeer
zelden optredende [orgaan D]ziekte. In de bijeenkomst ligt de nadruk op het herkennen en
behandelen van [ziekte B] na een transplantatie. Dit gebeurt in de vorm van lezingen
gegeven door specialisten verbonden aan [ziekenhuis A] op [een vrijdag in 2016] vanaf
08.30 uur, gevolgd door bespreking in de middag van die vrijdag van ziektegeschiedenissen
van patiënten van [ziekenhuis A] en van patiënten van de deelnemende artsen. De
bijeenkomst eindigt aan het begin van de avond.
Aan de bijeenkomst gaat [op de donderdagavond ] een diner vooraf.
Verantwoordelijke voor het programma is [professor E], als hoogleraar verbonden aan de
[afdeling F] van [ziekenhuis A].
Accreditatie is niet aangevraagd.
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Naar verwachting zullen aan dit programma 13 beroepsbeoefenaren deelnemen, afkomstig
uit België, Spanje en Nederland. Deze artsen hebben een persoonlijke uitnodiging tot
deelname ontvangen. Vanuit Nederland worden vier deelnemers verwacht. De kosten per
deelnemer voor inschrijving, reis en verblijf bedragen € 1.385,-. [X] heeft het voornemen 50%
van dit bedrag, derhalve € 692,50 voor haar rekening te nemen.
[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 bijeenkomst geen accreditatie is aangevraagd 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.
Aangezien het programma onafhankelijk van de farmaceutische industrie is vastgesteld door
[professor E], die blijkens zijn lijst van publicaties een ruime wetenschappelijke ervaring als
onderzoeker heeft, en ook de andere aan [ziekenhuis A] verbonden sprekers blijkens hun
c.v.gerenommeerde wetenschappers zijn, kan ervan worden uitgegaan dat de objectiviteit
van de presentaties voldoende is gewaarborgd en dat het programma voorziet in een
onafhankelijke informatiebehoefte van de deelnemende beroepsbeoefenaren, zodat kan
worden vastgesteld dat sprake is van een bijeenkomst als bedoeld in de Code.
Het voor de gastvrijheid per deelnemer aangeboden bedrag van € 692,50, 50% van het
totaal der kosten per deelnemer, valt binnen de normen van artikel 6.4.6 van de
Gedragscode.
Gelet op de deelname van beroepsbeoefenaren uit meerdere landen in Europa en
[ziekenhuis A] als bijzonder kenniscentrum op dit terrein is de locatie van de bijeenkomst
buiten Nederland passend.
De duur van de bijeenkomst en de kosten in aanmerking nemend zijn er geen aanwijzingen
dat de locatie in Parijs, hotel en vergaderruimte, gelet op de beperkingen die aan de
gastvrijheid worden gesteld, niet passend zou zijn.
De slotsom is dan ook dat met inachtneming van de hiervoor gemaakte opmerkingen 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, 14 juni 2016 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.
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