25 februari 2013

VERKORT ADVIES (AA13.009) van de Codecommissie op het verzoek van de besloten
vennootschap[X] van 11 februari 2013 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 de heer [Y],
werkzaam bij [X].
1. Het verzoek
[X] heeft het voornemen onder de titel “[Z]” van zeven dagen in april 2013 in Paramaribo,
Suriname, een bijeenkomst voor [artsen A] te houden. Zij zal in dat kader gastvrijheid aan
beroepsbeoefenaren bieden. Daarvoor wordt advies gevraagd, met toetsing aan de regels
van en krachtens de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (“Gedragscode”).
Doel van de bijeenkomst is blijkens de aanvraag het opbouwen van expertise in het
vroegtijdig herkennen van tropische infecties van de patiënt [B] en het creëren van meer
“awareness” over de ernst van ziektebeelden [C].
De bijeenkomst vindt plaats in een hotel, alsmede in een academisch ziekenhuis en verder
wordt een tweetal buitenpoli’s bezocht buiten Paramaribo.
De organisatie van het wetenschappelijk programma is in handen van Dr. [D], [arts A] in
Almere en drs. [E], [arts A] te Paramaribo. Een overzicht van het programma is bij de
aanvraag gevoegd. Er zullen zowel klinische voordrachten worden gegeven als
patiëntendemonstraties in Paramaribo, maar ook op de buitenpoli in de binnenlanden van
Suriname. De bijeenkomst is bedoeld voor [artsen A], [artsen F], [artsen G] en [academici H].
Naar verwachting zullen 40 Nederlandse [artsen A], 40 Surinaamse specialisten, [Artsen A,
F, G en academici H] en een Braziliaanse [arts A] deelnemen.
Op de lijst van sprekers staan onder meer [artsen A] uit zowel Nederland als Suriname.
De Nederlandse deelnemers vertrekken op de dag voorafgaand aan de bijeenkomst naar
Paramaribo. Het wetenschappelijk deel van het programma begint op de dag van aankomst
na een registratie om 11.00 uur, om 13.30 uur en eindigt die dag om 16.45 uur. Op de
tweede dag tot en met de vierde dag vangt het programma telkens om 9.00 uur aan en
eindigt rond 16.45 uur – 17.00 uur. De Nederlandse deelnemers vertrekken op de zesde
dag, omdat een eerdere vlucht niet mogelijk is en arriveren de dag erna. De vijfde dag is een
vrije dag.
Er is volgens de aanvraag geen sociaal programma opgenomen.
Accreditatie is aangevraagd en verleend voor 24 punten door de [instelling I].
De kosten per deelnemer voor vervoer, voeding en logies bedragen volgens de overgelegde
begroting in totaal € 2.586,83. [X] heeft het voornemen daarvan € 836,83 voor haar rekening
te nemen en het meerdere, € 1.750,00, door te belasten aan de deelnemende [artsen A].
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2. Het oordeel van de Codecommissie
In een eerder advies, A10.095 heeft de Codecommissie voor een vergelijkbare bijeenkomst
in november 2010 aan [X] een positief advies afgegeven.
Vastgesteld kan worden dat de onderhavige bijeenkomst vergelijkbaar en vrijwel identiek is
aan deze eerdere bijeenkomst.
Met verwijzing naar het eerdere advies zoals hiervoor genoemd en de daarin opgenomen
motivering, die hier als herhaald en ingelast kan worden beschouwd, kan ook thans positief
worden geadviseerd.
In aanvulling hierop wordt nog opgemerkt dat niet alle cv’s van de sprekers zijn overgelegd.
[X] heeft in de aanvraag vermeld dat de sprekers niet in dienst zijn van [X]. In het kader van
de transparantie geldt echter dat de Gedragscode van de spreker verwacht dat hij aangeeft
voor welke farmaceutische bedrijven hij de laatste vier jaar werkzaamheden heeft verricht als
adviseur onderzoek of anderszins, derhalve een ruimer begrip dan een huidig dienstverband
zoals door [X] wordt vermeld. Ook dient de spreker banden met andere vergunninghouders
bekend te maken. De Codecommissie gaat ervan uit dat indien er dergelijke banden bij de
sprekers aanwezig zijn, zij deze bekend zullen maken.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan [X] in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 25 februari 2013 door mr. E. Pennink, voorzitter.
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