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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst.
Aanvraagster is zelf noch vergunninghouder noch
beroepsbeoefenaar maar kan toch in haar adviesaanvraag
worden ontvangen, omdat de beroepsbeoefenaren aan wie
zij door haar bijdrage in de kosten steun verstrekt wel
gebonden zijn aan de Code.
Nu vaststaat dat de deelnemers alle eigen reiskosten en de
volledige kosten van voeding en logies voor hun rekening
nemen en bovendien nog een deel van de resterende
kosten van de organisatie van de bijeenkomst zelf betalen
is geen sprake van gastvrijheid als bedoeld in art. 6.4.3 van
de Gedragscode.

ADVIES (AA16.106) van de Codecommissie op het verzoek van [mevrouw X], handelende
onder de namen “[Y]” en “[Z]”, 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 met bijlagen van 21 oktober
en 8 november 2016 door [mevrouw X] en van de nadien nader verstrekte inlichtingen.
1. Het verzoek
[Mevrouw X], handelend onder de namen “[Y]” en “[Z]”, heeft een eenmansbedrijf, waarin zij
medische congressen organiseert.
[Mevrouw X] heeft het voornemen onder de titel “[A]” een studiebijeenkomst te organiseren
[op vijf dagen in 2017] in Davos, Zwitserland.
De bijeenkomst is bedoeld voor Nederlandse [artsen B] en Nederlandse verpleegkundigen.
Naar verwachting zullen zesendertig [artsen B] en zes verpleegkundigen hieraan deelnemen.
Het programma wordt verzorgd door 13 beroepsbeoefenaren verbonden aan instellingen
voor gezondheidszorg in Nederland en in Davos.
De deelnemers reizen op eigen gelegenheid en voor eigen rekening naar Davos. De
bijeenkomst vangt aan op [een zondagavond] met de inschrijving en een plenaire
bijeenkomst.
Op [de volgende drie dagen] nemen de deelnemers deel aan workshops en lezingen, met
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aansluitend diner. In de lunch is in het programma niet voorzien. Daarin dienen de
deelnemers tijdens de middagpauze zelf en voor eigen kosten te voorzien.
Tenslotte wordt de bijeenkomst op [een donderdag] afgesloten.
Voor deze bijeenkomst is accreditatie voor 12 punten verleend door de [wetenschappelijke
vereniging C] en voor 18 punten door [beroepsvereniging D], dat onder meer accrediteert
voor [artsen B].
De kosten per deelnemer, die van kosten van organisatie daarin begrepen, bedragen
€ 1.912,50. Het gedeelte dat hiervan bestemd is voor kosten van inschrijving, logies en
voeding bedraagt € 790,00 per deelnemer. De deelnemende beroepsbeoefenaren en
verpleegkundigen nemen van de totale kosten € 1.250,00 voor eigen rekening. [Mevrouw X]
is in gesprek met een aantal vergunninghouders, met wie zij sponsorovereenkomsten wil
sluiten voor het bedrag van € 650,00 per deelnemer.
Verzoekster vraagt thans advies over de geoorloofdheid van de voorgenomen sponsoring.
2. Het oordeel van de Commissie
De Commissie stelt voorop dat [mevrouw X] zelf noch vergunninghouder noch
beroepsbeoefenaar is. De Code Geneesmiddelenreclame bindt haar dan ook niet en beperkt
het eigen handelen van verzoekster op geen enkele manier.
Toch kan [mevrouw X] in dit geval in haar aanvraag voor advies worden ontvangen, omdat
de beroepsbeoefenaren ([artsen B]) en verpleegkundigen aan wie zij door haar bijdrage in de
kosten steun verstrekt wel gebonden zijn aan de Code. Het zelfde geldt voor
vergunninghouders.
Vaststaat dat voor deelname aan deze bijeenkomst accreditatie is verleend, zodat het
wetenschappelijk karakter vaststaat.
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 samenkomsten de gastvrijheid binnen redelijke
grenzen blijft en ondergeschikt is aan het met de samenkomst beoogde doel.
Nu vaststaat dat de deelnemers alle eigen reiskosten en de volledige kosten van voeding en
logies voor hun rekening nemen en bovendien nog een deel van de resterende kosten van
de organisatie van de bijeenkomst zelf betalen is geen sprake van gastvrijheid als bedoeld in
art. 6.4.3 van de Gedragscode.
Ter plaatse is [instituut E] gevestigd, waar een deel van de workshops zal worden gegeven.
Bij deze stand van zaken komt de Commissie niet toe aan de verdere beoordeling van de
kwaliteit van de gekozen accommodatie en de redelijkheid van de kosten verbonden aan
diner en ontbijt, zeker nu de deelnemers ook nog voor de eigen lunch moeten zorgen.
De bijdrage van de sponsoren blijft beperkt tot slechts een deel van de algemene kosten en
dat deel van de kosten is niet zodanig hoog per deelnemer dat nader onderzoek noodzakelijk
is. De Commissie wijst in dit verband op de toelichting bij art. 6.4.3 Gedragscode.
Nu de deelnemers zelf de kosten van reis en verblijf en nog iets meer voor hun rekening
nemen komt de Commissie ook niet toe aan een beoordeling van de noodzaak om de
bijeenkomst buiten Nederland te houden.
Voor een nascholing als deze, die op zichzelf bijdraagt aan de verbetering van de zorg voor
patiënten, is geen andere reguliere financiering voor handen.
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De conclusie is dan ook dat het advies positief kan zijn.
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, 7 december 2016 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.
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