19 juni 2013

ADVIES (AA13.044) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 11 juni 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 [mevrouw Y],
werkzaam bij [X].
1. Het verzoek
Onder de titel "[Y]" zal op drie dagen in september 2013 te Berlijn, Duitsland, een
bijeenkomst plaatsvinden voor een multidisciplinaire groep Nederlandse artsen (artsen A, B,
C en D), ter plekke van het enige voor [ziekte Z]-behandeling gecertificeerde centrum van
Duitsland (ziekenhuis E te Berlijn). In Nederland is centralisatie van [ziekte Z] aan de orde; in
genoemd ziekenhuis heeft men daar ruime ervaring mee. Accreditatie voor de bijeenkomst is
verleend door [instelling F] (12 punten), [instelling G] (13 punten) en [instelling H] (13
punten).
Het concept-programma vangt aan in de middag van de eerste dag en loopt door tot en met
de ochtend van de laatste dag. Afgezien van een lunch op de tweede dag zijn er in dit
concept-programma geen sociale activiteiten opgenomen.
De kosten per deelnemer worden in totaal begroot op € 1.335,50. [X] is voornemens daarvan
de helft voor haar rekening te nemen en vraagt daarvan toetsing.
2. Het oordeel van de Codecommissie
Ingevolge artikel 12 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. In de
Uitwerking Normen Gunstbetoon artikelen 12 en 13, 16 t/m 22 Gedragscode
Geneesmiddelenreclame, hierna UNG, wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen
bijeenkomsten en manifestaties.
Nu voor geplande samenkomst accreditatie is verleend door genoemde instellingen is sprake
van een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel 7.a. UNG. Bij een dergelijke
bijeenkomst blijft de gastvrijheid binnen redelijke perken onder meer indien de bijdrage van
de vergunninghouder per deelnemer niet meer dan 50% van alle kosten bedraagt, zoals
blijkens het gestelde voornemen van [X] hier het geval is.
Zoals uit het voorgaande blijkt is de plaats van de bijeenkomst bepaald door de ruime
ervaring die men aldaar met betrekking tot het thema van de bijeenkomst heeft. De lokatie
kan derhalve als passend worden beschouwd. Er zijn voorts in het geheel geen aanwijzingen
dat de gastvrijheid niet ondergeschikt is aan het met de bijeenkomst beoogde doel.
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Het advies luidt derhalve: positief.
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 19 juni 2013 door mr. J. Thomas, voorzitter.
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