9 april 2014

VERKORT ADVIES (AA14.023) van de Codecommissie op het verzoek van [X]
van 24 maart 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.
1. Het verzoek van [X]
[X] wenst op [drie dagen in] mei 2014 in Aalst (België) een bijeenkomst te doen
plaatsvinden, getiteld “[Y]”.
Het doel van de bijeenkomst is: “nascholen en opdoen van vaardigheden op het
gebied binnen [vakgebied Z] waar behoefte aan is vanwege de complexiteit van
de materie”. Daaraan wordt toegevoegd dat daarvoor een werkbezoek wordt
gebracht aan het [ziekenhuis A] waar de Belgische en Nederlandse collegae
kennis [B] overbrengen.
De bijeenkomst is gericht op (ca. 20) [artsen C] uit Nederland en is
geaccrediteerd door [wetenschappelijke vereniging D].
Er zijn 7 sprekers/inleiders uit Nederland en België uitgenodigd, van wie behoudens één - (soms korte) cv’s zijn overgelegd.
Het programma loopt vanaf zondagmiddag 16.00 uur tot 21.15 uur in de avond,
en op de volgende twee dagen vanaf 08.00 tot in de namiddag. Er is geen
sociaal programma aan de bijeenkomst verbonden.
De kosten worden geraamd op € 510,-- per Nederlandse deelnemer. De
Nederlandse deelnemer dient hieraan € 170,-- bij te dragen; [X] neemt € 340,-voor haar rekening.
2. De beoordeling door de Codecommissie
Voor betreffende soortgelijke bijeenkomsten (aanvankelijk in Zweden en later in
Aalst) zijn eerder positieve adviezen door de Codecommissie afgegeven;
betreffende de bijeenkomsten te Aalst op 14 oktober 2013 (A13.089) en 4 maart
2013 (A13.017). De bijeenkomst die nu aan de Codecommissie wordt
voorgelegd kan - evenals de voorgaande verzoeken, terzake waarvan ook een
accreditatie was verleend - de hier aan te leggen toets doorstaan, nu zich voor
die toets geen relevante afwijkende factoren voordoen.
De Codecommissie wenst er wel nog op te wijzen dat zo er banden bestaan
tussen de sprekers en de vergunninghouder - de cv’s geven daar geen blijk van
maar zijn niet volledig en soms summier - dan zullen die, gelet op het bepaalde
in artikel B 8, onder a UNG- voorafgaande aan de bijeenkomst bekend dienen
te worden gemaakt.
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Het vorenstaande leidt ertoe dat het advies 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 9 april 2014 door mr. L.A.J. Nuijten, voorzitter.
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