24 november 2014
VERKORT ADVIES (AA14.109) van de Codecommissie op het verzoek van het
congresbureau van [X] van 11 november 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 [mevrouw Y] namens
[X] van 11 november 2014, welke adviesaanvraag vergezeld gaat van:
a) een uitnodiging van [X] voor het symposium “[Z]”;
b) het programma voor het symposium;
c) een overzicht van inhoud en leerdoelen;
d) het bewijs van accreditatieverlening door de [wetenschappelijke vereniging A];
e) een begroting van kosten en van de bijdragen van deelnemers en sponsor(en);
f) 12 curricula vitae
Op 21 november werd nog een workshopindeling ontvangen.
1. Het verzoek van [X]
[X] heeft een preventieve toetsing verzocht met betrekking tot het door haar georganiseerde
symposium “[Z]”, dat zal worden gehouden [op vier dagen in] maart 2015 in Davos
(Zwitserland). Kort samengevat is het doel van het symposium de deelnemers op de hoogte
te brengen van de actuele stand van zaken met betrekking tot de behandeling van [ziekte B],
de gevaren van [aandoeningen C en D] bij patiënten met [ziekte B], de voor- en nadelen van
de verschillende manieren om [ontsteking E] te meten, en de indicatiestelling voor en de
resultaten van [behandeling F].
Het symposium begint met een plenaire sessie op zondagavond, bestaande uit een lezing en
een pro/contra discussie over de toegevoegde waarde van nieuwe [medicatie G] bij
patiënten [met ziekte B]. Die avond wordt afgesloten met een diner. Op maandag en dinsdag
(telkens van 8.30 tot 11.30 uur en van 18.00/17.45 tot 19.15/19.00 uur) en woensdagmorgen
van 9.30 tot 10.45 uur zijn er in totaal 7 workshops waarvoor een groepsindeling geldt. Uit de
workshopindeling blijkt dat de deelnemers in 3 (vaste) groepen zijn ingedeeld en dat elke
groep alle workshops “doet”. Op maandagmiddag is er van 16.30 tot 17.45 uur een
kennismaking met het [instituut H] en op dinsdagmiddag van 16.40 tot 17.40 uur en
woensdagmorgen van 8.30 tot 9.30 uur behandeling van door deelnemers ingebrachte
casus. Op woensdagmorgen om 10.45 uur wordt het symposium plenair afgesloten. Er zijn in
totaal 16 docenten – 9 [artsen I], [niet-beroepsbeoefenaren J en K], een [arts L] en 4 [artsen I
in opleiding] – van wie er 14 in Nederland werkzaam zijn en 2 verbonden zijn aan het
[instituut H].
Er wordt kennelijk gerekend op 36 deelnemers, naar de voorzitter begrijpt uitsluitend of
voornamelijk Nederlandse [artsen I, [artsen I in opleiding], [artsen M] en [artsen L]. Het
symposium wordt gehouden deels in het [hotel N] en deels in het [instituut H].
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De totale kosten van het symposium worden begroot op ruim € 50.000, verdeeld over de
posten voorbereiding symposium (€ 8.550), (reis)kosten docenten en sprekers (€ 14.585),
hotel/logies en catering (€ 20.603), studiemateriaal/accreditatie (€ 900),
presentatie/attenties/groepsfoto (€ 1.500) en publiciteit/mailing/uitnodigingen (€ 4.500).
Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage van € 950,00 per persoon verlangd. Er is een
sponsorbijdrage van € 25.000,00 ingeboekt, mogelijk afkomstig van, naar de voorzitter
begrijpt, vergunninghouders.
2. De beoordeling door de Codecommissie
2.1.
Over een symposium met een vrijwel gelijke opzet, gehouden [in maart 2014], werd eerder
(advies A 14.007) positief geadviseerd, waarbij wel de kanttekeningen 2.1. en 2.3.b golden.
2.2.
Weliswaar was genoemd advies gebaseerd op de destijds geldende Gedragsregels, in het
bijzonder de UNG en de toelichting daarop, en geldt thans de Gedragscode. Maar de
Gedragscode beoogt op de hier van belang zijnde punten geen materiële wijziging te
brengen ten opzichte van de destijds geldende Gedragsregels.
2.3.
De [wetenschappelijke vereniging A] heeft ook ditmaal accreditatie verleend zodat mag
worden uitgegaan van het wetenschappelijk karakter van het symposium. Uit geen van de
overgelegde curricula vitae blijkt van enige band met vergunninghouders. Mochten dergelijke
banden wél bestaan, dan dient dit voorafgaande aan de bijeenkomst bekend te worden
gemaakt.
2.4.
De totale kosten per deelnemer bedragen € 1.407,00. De eigen bijdrage per deelnemer
bedraagt € 950,00, zodat de bijdrage van degene, die de gastvrijheid verleent € 457,00
bedraagt. De Codecommissie constateert, dat in de begroting de sponsorbijdrage op
€ 25.000,00 is gesteld, hetgeen € 8.548,00 meer is dan 36 x € 457,00. De Codecommissie
gaat ervan uit, dat dat bedrag van € 8.548,00 betrekking heeft op organisatiekosten, bedoeld
in de toelichting bij Hoofdstuk VI, paragraaf 4, artikel 3 van de Gedragscode, dan wel een
post onvoorzien. Verder onderzoek op dit punt acht de Codecommissie niet geboden, omdat,
ook als zou worden uitgegaan van een begrotingstotaal van € 59.200,00, nog wordt voldaan
aan de norm van artikel VI.4.6 lid 2.
2.5.
Verzoekster organiseert ook voor andere beroepsbeoefenaren bijeenkomsten in Davos. In
adviezen daarover - zie A 14.001([artsen O]) en 14.045 ([artsen P]) – zijn kanttekeningen
geplaatst bij respectievelijk het “gat” in de dagprogramma’s van de maandag en de dinsdag
(vergelijkbaar met kanttekening 2.3.b in het advies A.14.007) en de keuze voor Davos.
2.6.
Wat het “gat” in het dagprogramma betreft gaat de Codecommissie er ook thans van uit, dat
geen sportief, recreatief of sociaal programma wordt geboden door, althans op kosten van
de sponsor(en). Wat betreft de keuze voor Davos blijkt uit het programma dat in het [instituut
H] op maandagmiddag een plenair programma-onderdeel wordt verzorgd en dat ook de
workshop [behandeling F] daar zal worden gehouden. Nu bovendien 2 van de docenten in
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Davos werkzaam zijn en [overweging Q], is de keus voor Davos als gerechtvaardigd aan te
merken.
2.7.
De conclusie moet luiden, dat, met inachtneming van de kanttekeningen sub 2.3. en 2.4, het
oordeel in deze positief kan luiden.
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 24 november 2014 door mr. C. Wallis, voorzitter.
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