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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst. Er is
onvoldoende informatie verstrekt om een positief oordeel te
geven.

ADVIES (AA16.061) van de Codecommissie op het verzoek van [X], van 29 juni 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.
1. Het verzoek van [X]
In het aanvraagformulier wordt aangegeven dat [X] voornemens is [op twee dagen in 2016]
te Barcelona (Spanje), een bijeenkomst te organiseren onder de titel “[Y]”. Het doel wordt
omschreven als een anderhalf dag durend programma waarbij de mogelijkheid wordt
geschapen voor [artsen A en B] om deel te nemen aan een wetenschappelijke uitwisseling
van ideeën op gebieden die van betekenis zijn voor [behandelingen C] en waardevol zijn
voor arts en patiënt. Het programma biedt de meest recente informatie over [behandelingen
C]. Daarbij zullen vooraanstaande inleiders spreken en debatten leiden over verschillende
onderwerpen.
Het programma kent aldus (panel-)discussies, workshops en inleidingen door specialisten op
het onderhavige gebied uit meerdere landen, verspreid over de hele wereld. Van de meeste
inleiders / sprekers zijn cv’s overgelegd; deels (zeer) uitgebreid, deels (zeer) summier.
De eerste dag begint het programma om 08.30 en duurt tot 17.30 uur. De volgende dag
duurt het programma van 08.45 uur tot 13.00 uur en wordt daarna afgesloten met een lunch.
De bijeenkomst kent de gebruikelijke koffie- en lunchpauzes.
De bijeenkomst richt zich op voornoemde specialisten uit 19 Europese landen, waaronder
Nederland.
Er is geen accreditatie aangevraagd en/of verleend.
De kosten zijn als volgt begroot:
- 2x diner :
€ 150,-- hotel en vergaderarrangement: € 450,-- vliegticket en vervoer ter plekke: € 450,-- totaal:
€ 1.050
[X] draagt hierin bij voor de helft, zodat de kosten voor de Nederlandse deelnemer
€ 525,-- bedragen.
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2. De beoordeling door de Codecommissie
2.1. De eerstens in dit kader te beantwoorden vraag is of sprake is van een
wetenschappelijke bijeenkomst in de zin van artikel 6.4.5 van de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame (hierna: de Gedragscode).
Dienaangaande overweegt de Codecommissie als volgt.
2.1.1 Van een accreditatie in de zin van artikel 6.4.5, lid 1 Gedragscode blijkt niet. Niet ook
blijkt, dat de organisatie van de bijeenkomst in handen is van een samenwerkingsverband
van beroepsbeoefenaren of andere van de farmaceutische industrie onafhankelijke
groepering of instantie als bedoeld in lid 2 van dat artikel. Zou al kunnen worden gesproken
van een -mogelijk- als samenwerkingsverband aan te merken groep van deskundigen
/inleiders/ sprekers dan nog is -bij gebreke van gegevens- niet zonder meer gegeven dat de
programmering geheel onafhankelijk geschiedt, een en ander als bedoeld in lid 2, onder a
van artikel 6.4.5 Gedragscode.
Argumenten om ervan uit te gaan dat sprake is van een bijeenkomst in de zin van lid 3 van
dat artikel zijn ook niet althans onvoldoende aangedragen of gebleken. Zou -de
Codecommissie wil daar nog wel van uitgaan- het programma voorzien in een afdoende
informatiebehoefte, dan nog kan de Codecommissie -bij gebreke van voldoende informatie
dienaangaande- niet vaststellen of de objectiviteit van de presentaties voldoende is
gewaarborgd; de in dit verband overgelegde cv’s zijn deels zeer summier en niet van iedere
inleider/spreker is een cv overgelegd.
Overigens zou -indien wel van een bijeenkomst in de zin van lid 1 dan wel lid 2 van artikel
6.4.5 Gedragscode kan worden uitgegaan- de gastvrijheid binnen de in artikel 6.4.6, lid 2
Gedragscode aangewezen limiet liggen.
2.1.2 Indien aangenomen zou kunnen worden dat de bijeenkomst mede het element van
volksgezondheid tot doel heeft -zie in dit verband de adviezen van de Codecommissie
A11.042, A13.063, A13.068- dan zou sprake kunnen zijn van een manifestatie als bedoeld in
artikel 6.4.7 Gedragscode. Echter, alsdan wordt in dit geval niet voldaan aan de in artikel
6.4.8. Gedragscode neergelegde norm van gastvrijheid. Die norm wordt gezien de bijdrage
van [X] dan overschreden.
2.1.3 Ook al kan overigens in het onderhavige geval niet gezegd worden dat de gastvrijheid
niet ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst -er valt geen ontspanningselement aan te wijzen- en de locatie -waar de bijeenkomst openstaat voor deelnemers uit
vele Europese landen- niet passend is, is de Codecommissie van oordeel, dat er gezien het
voren overwogene onvoldoende reden bestaat een positief oordeel in deze te geven.
Uit het voorgaande volgt evenwel ook dat dit oordeel een positieve wijziging ondergaat,
indien op grond van een afdoende informatieverstrekking door of van de zijde van [X] alsnog
kan worden gesproken van een bijeenkomst in de zin van lid 1 dan wel lid 2 van artikel 6.4.5
Gedragscode.
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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 21 juni 2016 door mr. L.A.J. Nuijten, voorzitter.
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