1 september 2014
ADVIES (AA14.068) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 4 augustus 2014 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 van [X] van
bovenvermelde datum, alsmede van de bij email van 25 augustus 2014 desgevraagd door
[X] nader verstrekte informatie.
1. De aanvraag
[X] is voornemens op [twee dagen in] oktober 2014 te Kopenhagen, Denemarken, een
samenkomst te organiseren onder de titel "[Y]"), met als onderwerp het management van
patiënten met [ziekten Z]. De (internationale) doelgroep bestaat uit verpleegkundigen die
gespecialiseerd zijn in de behandeling van die ziekten. Het programma, dat de eerste dag
om 13.00 uur aanvangt, bestaat kort gezegd uit diverse inleidingen/presentaties die gevolgd
worden door interactieve sessies. Er zijn tien inleiders/sprekers, afkomstig van medische
instellingen verspreid over het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland, Duitsland en
België. Er is, afgezien van het gebruikelijke diner, geen sociaal programma.
Accreditatie is niet aangevraagd. De totale begrote kosten per Nederlandse deelnemer
bedragen € 1.200,-, waarvan [X] de helft voor rekening wil nemen. Zij vraagt toetsing van dit
voornemen. Hoewel dit al de vierde bijeenkomst in dit kader is, zijn eerder adviezen hierover
niet gevraagd aan de CGR.
2. De beoordeling door de Codecommissie
Ingevolge het bepaalde in artikel 6.4.1. van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame
(hierna: de code) dragen vergunninghouders er zorg voor, kort gezegd, dat bij het verlenen
van gastvrijheid aan beroepsbeoefenaren in het kader van samenkomsten deze gastvrijheid
binnen redelijke perken blijft en ondergeschikt is aan het met de samenkomst beoogde doel.
Daarbij gelden verschillende criteria voor bijeenkomsten als bedoeld in artikel 6.4.5. van de
code enerzijds en manifestaties anderzijds.
De eerste vraag die derhalve dient te worden beantwoord is of sprake is van een
“bijeenkomst” als bedoeld in laatstgenoemd artikel. Nu accreditatie niet is aangevraagd en er
geen informatie is overgelegd die toepassing van artikel 6.4.5. lid 2 van de code mogelijk
maakt, dient getoetst te worden aan lid 3 van dit artikel. De Codecommissie wil op basis van
het overgelegde programma en het (wetenschappelijk) gezag dat blijkens de overgelegde
informatie omtrent de sprekers/inleiders aan ieder van hen toekomt, wel aannemen dat een
en ander voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van de deelnemende
beroepsbeoefenaren. Er is voorts geen aanleiding om te veronderstellen dat de objectiviteit
van de presentaties niet voldoende gewaarborgd is, waarbij wel dient te worden opgemerkt
dat de overgelegde CV’s van de sprekers/inleiders nogal summier van aard zijn (en er
bovendien twee ontbreken). Mochten er derhalve thans nog niet gebleken banden zijn
tussen een of meer sprekers enerzijds en [X] en/of enige andere vergunninghouder(s)/derde
partij(en) anderzijds, dan dienen die voorafgaand aan de samenkomst bekend te worden
gemaakt. Met deze aantekening kan de samenkomst worden gekwalificeerd als een
`’bijeenkomst” in de voornoemde zin.
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De regels voor het verlenen van gastvrijheid bij bijeenkomsten (die ook gelden voor
verpleegkundigen die in opdracht van een arts geneesmiddelen toedienen of verstrekken; de
Codecommissie neemt aan dat dat bij de doelgroep waar het hier om gaat het geval is)
bepalen onder meer dat de gastvrijheid in beginsel binnen redelijke perken blijft indien de
vergunninghouder niet meer dan de helft van de begrote kosten voor haar rekening neemt.
Aan dit criterium is voldaan.
Er zijn geen aanwijzingen dat de gastvrijheid zich uitstrekt tot activiteiten die geen betrekking
hebben op het beoogde doel van de bijeenkomst. Het sociale programma omvat niet meer
dan het gebruikelijke en te rechtvaardigen diner. De gekozen locatie is gelet op het
internationale karakter van de deelnemersgroep als passend in de zin van artikel 6.4.1. van
de code te beschouwen.
Het advies luidt op grond van al het voorgaande positief.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan [X]
separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 1 september 2014 door mr. J. Thomas, voorzitter.
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