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Samenvatting:

Reguliere preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst

VERKORT ADVIES (AA16.018) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 9
februari 2016 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
Met als titel "[Z]" en met als onderwerp "[A]" zal ook [op twee dagen in 2016] te Barcelona,
Spanje, een bijeenkomst voor [artsen B] (al dan niet in opleiding) gehouden worden. Aard en
opzet van de bijeenkomst is gelijk aan eerdere bijeenkomsten, laatstelijk beschreven in
Verkort Advies van de Codecommissie A15.017. Ook de locatie is gelijk gebleven (een
vooraanstaand centrum op het gebied van [ziekten C]). Ook deze keer is accreditatie
aangevraagd bij de [wetenschappelijke vereniging D] (12 punten).
De verwachte kosten per Nederlandse deelnemer zijn begroot op € 928,32. [X] wil daarvan
de helft voor haar rekening nemen en vraagt toetsing van dit voornemen.
2. Het oordeel van de Codecommissie
Qua opzet vergelijkbare bijeenkomsten zijn eerder positief beadviseerd in 2012 (A12.013 en
A12.119), 2014 (A14.009) en 2015 (het hiervoor al genoemde advies A15.017).
De te verlenen gastvrijheid blijft ook dit keer weer binnen de gestelde grenzen en er is ter
plekke een relevant instituut aanwezig, zodat de locatie als logisch kan worden beschouwd.
Niet valt aan te nemen dat thans geen accreditatie zal worden verleend. Mocht dat onverhoopt
toch mis gaan, dan wordt van [X] verwacht dat zij de Codecommissie daarvan in kennis stelt.
Onder verwijzing naar de motivering in laatstbedoeld advies, komt de Codecommissie mede
op grond van het voorgaande ook nu weer tot een positief advies.
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 18 februari 2016 door mr. J. Thomas, voorzitter.
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