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6.2.1 en 6.2.2

ADVIES (AA21.001) van de CGR op het verzoek van [X] van 4 februari 2021 uit hoofde van
artikel 2.1.1, onder d van het Reglement Naleving Geneesmiddelenreclame, uitgebracht door
de Keuringsraad.
1. Het verzoek
[X] is een vergunninghouder in de zin van artikel 3.1 onder h. van de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame. Zij is voornemens artsen een geschenk aan te bieden in de vorm
van een leesboek met de titel “Zelfzorg voor de jonge dokter” van auteur Froukje Verdam. De
ondertitel luidt “Over veerkracht, geneesplezier en persoonlijk leiderschap”. Het boek heeft
een winkelwaarde van € 27,99 inclusief BTW (bol.com).
De inhoud wordt op bol.com als volgt samengevat:
“Waar ga je van 'aan', waar ga je van 'uit'?
Kun je tachtig uur per week werken en toch gezond blijven?
Dokters zijn enorm betrokken en bevlogen. Ze maken lange dagen in een hiërarchische,
veeleisende omgeving. Juist als jonge zorgprofessional wil je je hoofd koel houden en
duurzaam dokteren met een warm hart. Om goed voor je patiënten te kunnen zorgen, is het
van belang eerst goed voor jezelf te zorgen.
Dit handzame boek vol met praktische tips en oefeningen helpt je om te ontdekken wat jij in
je vak echt van waarde vindt en hoe je veerkracht ontwikkelt om met plezier naar je werk te
blijven gaan.”
[X] verzoekt de CGR te beoordelen of het op grond van de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame (hierna: Gedragscode) is toegestaan dit boek kosteloos aan artsen, te
weten [specialisten Y] en huisartsen aan te bieden; hetzij op initiatief van [X], hetzij als
aanvraagitem. De CGR heeft voor wat betreft dit laatste op 25 februari 2021 om een nadere
toelichting verzocht, waarop [X] als volgt heeft geantwoord: “[procedure Z]”.

2. Het oordeel van de CGR
Getoetst dient te worden of het beoogde geschenk op grond van artikel 6.2.2 van de
Gedragscode is uitgezonderd op het verbod op het aanbieden of in het vooruitzicht stellen
van geschenken zoals geformuleerd in artikel 6.2.1 onder a. van de Gedragscode.
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Voorwaarden daarvoor zijn, dat het geschenk van geringe waarde is en tevens van
betekenis voor de uitoefening van de praktijk van de beroepsbeoefenaar. Aangenomen
wordt dat een geschenk van geringe waarde is wanneer de waarde niet meer bedraagt dan €
50,- per keer (winkelwaarde inclusief BTW), met een maximum van € 150,- per jaar. In de
toelichting bij artikel 6.2.2 van de Gedragscode wordt een aantal handvatten aangereikt om
invulling te geven aan het begrip “van betekenis voor de uitoefening van de praktijk van de
beroepsbeoefenaar”. Het geschenk moet daadwerkelijk van betekenis kunnen zijn voor de
uitoefening van het beroep van de ontvanger, wat betekent dat geschenken niet alleen in de
privésfeer te gebruiken mogen zijn. Het geschenk moet relevantie hebben met de gewone
loop der dingen in de uitoefening van het beroep van de ontvanger. Het moet passen in de
praktijk van de ontvanger en daar een functie in kunnen hebben. In navolging van de EFPIA
gedragscode kan daaruit worden afgeleid dat de volgende geschenken van geringe waarde
toelaatbaar zijn:
a. Materialen met een informatief of educatief karakter voor zover deze direct relevant
zijn voor de beroepsuitoefening van de beroepsbeoefenaar en direct de zorg aan
patiënten ten goede komen, en
b. Producten die in de medische praktijk kunnen worden toegepast, direct gericht op de
educatie van beroepsbeoefenaren en de zorg aan patiënten, mits daarmee niet
routine praktijkuitgaven van de ontvangende beroepsbeoefenaar worden
gecompenseerd.
Aan de eerste voorwaarde wordt voldaan, nu het beoogde geschenk een winkelwaarde
vertegenwoordigt van € 27,99 inclusief BTW.
Voor toetsing aan de tweede voorwaarde dient beoordeeld te worden of het boek
daadwerkelijk van betekenis kan zijn voor de uitoefening van het beroep van de ontvanger,
wat betekent dat het boek niet alleen in de privésfeer te gebruiken mag zijn en moet kunnen
worden aangemerkt als een geschenk zoals bedoeld onder bovengenoemde type
geschenken a of b. Voor de beoordeling hiervan zijn de doelgroep en de inhoud van het
boek van belang. Het boek is bedoeld voor jonge artsen en is weliswaar geen medischwetenschappelijk boek en derhalve in die zin geen vakliteratuur, maar het belooft bij te
dragen aan het optimaal functioneren van de lezer in diens functie als arts. Daarvan
uitgaande kan het worden aangemerkt als een materiaal met een informatief karakter dat
relevant is voor de beroepsuitoefening van de beroepsbeoefenaar en tevens de zorg aan zijn
of haar patiënten ten goede komt.
De Gedragscode stelt geen nadere specifieke voorwaarden aan de wijze waarop een
geschenk aan de beroepsbeoefenaar wordt aangeboden, zodat het aanbieden in de vorm
van het door verzoekster beschreven ‘aanvraagitem’ geoorloofd is, mits uiteraard aan de
overige bepalingen van de Gedragscode wordt voldaan.
Gezien het bovenstaande is het oordeel van de CGR ten aanzien van het verzoek positief.
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3. De kosten
De aan deze adviesaanvraag verbonden kosten zullen separaat aan [X] in rekening worden
gebracht.
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