31 januari 2012
ADVIES (AA11.121) van de Codecommissie op het verzoek van X 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 X met bijlagen
en de op verzoek van de Commissie nader verstrekte inlichtingen.
1. Het verzoek:
X organiseert op gedurende twee dagen in het voorjaar van 2012 een internationale
bijeenkomst in Praag onder de titel Y, een jaarlijks congres voor artsen-A en artsen-B
over de behandeling van aandoening C. Het is een zogenoemde “D” bijeenkomst.
De inhoud van het programma is bepaald door een wetenschappelijke raad van
vooraanstaande medische specialisten. X heeft geen invloed op de inhoud van het
programma, doch draagt slechts verantwoordelijkheid voor de logistieke uitvoering van
de bijeenkomst.
Blijkens het overgelegde programma voor die beide dagen staan de laatste
ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en de behandeling van aandoening E
zowel door behandeling F als door behandeling G centraal.
Daartoe zal een aantal specialisten op dit terrein zowel op de eerste als op de tweede
dag lezingen verzorgen, zullen enkele casestudies worden besproken en zal aan het
slot van de tweede dag aan de hand van vragen die door de deelnemers zijn ingediend
een paneldiscussie plaatsvinden.
De specialisten die lezingen verzorgen en de casestudies voor hun rekening nemen
zijn verbonden aan op dit gebied vooraanstaande onderzoeksinstituten, zoals
bijvoorbeeld de afdeling H van de universiteit J te Duitsland, de afdeling K van de
universiteit L te Engeland, afdeling M van de universiteit O in de U.S.A., de afdeling P
van de universiteit Q te Oostenrijk, de afdeling
R van het universitair ziekenhuis S te Zweden en een aantal vergelijkbare instituten en
gezondheidscentra.
Deelname staat open voor 500 tot 750 beroepsbeoefenaren uit een groot aantal
landen, van wie tussen de 10 en 20 afkomstig zullen zijn uit Nederland.
De bijeenkomst vangt op dag 1 om 08.30 uur aan, waarna enkele lezingen volgen en
een discussie met de deelnemers, waarna de bijeenkomst, onderbroken voor de lunch,
die dag na verdere lezingen en de behandeling van enkele casestudies eindigt rond
17.00 uur. De volgende ochtend wordt de bijeenkomst vanaf 08.45 uur voortgezet, met
lezingen en de behandeling van enkele casestudies, waarna de bijeenkomst eindigt
met een paneldiscussie aan de hand van door de deelnemers opgeworpen vragen. De
afsluiting is rond 13.30 uur, waarna de deelnemers huiswaarts keren.
Aan deze bijeenkomst is geen sociaal programma verbonden.
De kosten per deelnemer worden door X geraamd op € 503,20, waarvan X € 252,03
voor haar rekening wil nemen.
Er is geen accreditatie aangevraagd.

X verzoekt haar voornemen tot het verlenen van gastvrijheid te toetsen aan artikel 12
en volgende van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
2. De beoordeling door de Commissie:
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 ook Uitwerking Normen Gunstbetoon, wordt hierbij
een onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke bijeenkomsten en overige
bijeenkomsten.
Blijkens artikel 7.c van de Uitwerking Normen Gunstbetoon is onder meer sprake van
een wetenschappelijke bijeenkomst indien de organisatie in handen is van of
plaatsvindt in opdracht van een bedrijf en de bijeenkomst door de Codecommissie
preventief is beoordeeld op inhoud en te verlenen gastvrijheid. Daarbij gaat het er om
dat de objectiviteit van de presentaties voldoende is gewaarborgd en dat het
programma voorziet in een onafhankelijke informatiebehoefte van
beroepsbeoefenaren.
De Codecommissie is van oordeel dat aan deze eisen is voldaan. Uit het verzoek, de
bijlagen – in het bijzonder ook uit de bijgevoegde curricula vitae van de sprekers – en
de op verzoek van de Codecommissie nader verstrekte inlichtingen blijkt dat de inhoud,
de opzet en de uitvoering van de bijeenkomst in Praag in handen is van hoog
gekwalificeerde deskundigen uit de beroepsgroep en dat X daarop geen invloed
uitoefent. Er mag gelet op de achtergrond van deze personen dan ook van worden
uitgegaan dat de presentaties voldoende objectief zijn en dat het programma voorziet
in een onafhankelijke informatiebehoefte van de deelnemers.
Er is dus sprake van een wetenschappelijke bijeenkomst als bedoeld in artikel 7.c. van
de Uitwerking Normen Gunstbetoon.
Bij een wetenschappelijke bijeenkomst als de onderhavige blijft de gastvrijheid binnen
redelijke grenzen wanneer de voor rekening van de vergunninghouder komende
kosten van gastvrijheid per beroepsbeoefenaar en per therapeutische klasse niet meer
bedragen dan € 500,00 per keer en € 1.500,00 per jaar of de beroepsbeoefenaar
tenminste 50% van alle kosten van deelname zelf draagt.
Nu de eigen bijdrage van de deelnemer iets hoger is dan 50% van de geraamde
kosten, namelijk € 252,03, terwijl 50% € 251,60 is) blijft de aangeboden gastvrijheid
binnen de in de Uitwerking Normen Gunstbetoon als redelijk aangemerkte grenzen.
Aangezien de deelnemers en sprekers uit meerdere landen afkomstig zullen zijn met
slechts een in verhouding beperkt aantal deelnemers uit Nederland ligt het voor de
hand dat de bijeenkomst niet in Nederland wordt gehouden. Er is sprake van een
internationaal georiënteerde bijeenkomst als bedoeld in artikel 10.a. van de uitwerking
Normen Gunstbetoon.
Gelet op de totale kosten zijn er geen aanwijzingen dat de locatie in Praag niet
passend is.
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De slotsom is dat de door X voorgenomen gastvrijheid in overeenstemming is met de
Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan
verzoekster in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 31 januari 2012 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.
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