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Samenvatting:

Reguliere preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst

VERKORT ADVIES (AA16.039) van de Codecommissie op het verzoek van [mevrouw Y]
namens [X] van 7 april 2016, ingekomen op 11 april 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.
Bij het verzoek zijn gevoegd:
a) de uitnodiging voor de bijeenkomst [op twee dagen in 2016] in Wenen;
b) het programma;
c) een overzicht van het verwachte aantal deelnemers;
d) een begroting van kosten en van de eigen bijdrage van deelnemers;
e) een afschrift van de accreditatie-aanvraag bij de [wetenschappelijke verenigingen Z
en A];
f) een tiental cv’s inclusief disclosures/conflicts of interests;
g) vijf adviezen van de Codecommissie met betrekking tot eerdere door [X]
georganiseerde nascholingsbijeenkomsten over de behandeling van [aandoening B].
1. Het verzoek van [X]
[X] vraagt preventieve toetsing van een nascholingstweedaagse voor [artsen C en D] op
[twee dagen in 2016] in Wenen. De bijeenkomst is getiteld ‘[E].’ Het gaat hier om een jaarlijks
op telkens een andere plaats georganiseerde meeting.
Doel van deze nascholing is ‘to share and discuss the latest evidence and developments in
[aandoening B]’ om zo to ‘advance our understanding of the heterogenity of [aandoening B]
and broaden our perspectives on how to optimise treatment outcomes for the diverse group
of patients that [aandoening B] and associated conditions affects, across the life course.’
Deelname aan deze nascholing staat open voor [artsen C en D] uit Europa, Australië en
Noord- en Zuid-Amerika. Er wordt gerekend op in totaal ongeveer 250 deelnemers onder wie
15 uit Nederland.
Er is bij 2 tot accreditatie bevoegde verenigingen van specialisten accreditatie aangevraagd.
Uit het programma blijkt, dat de bijeenkomst van start gaat op [de eerste dag] om 10.00 uur
met een ‘chairpersons welcome’, waarna een mix volgt van ‘plenary lectures, smaller
working group “hot topic seminars” and interactive discussion forums’, onderbroken door

1/2

koffiepauzes en een lunch. De eerste dag wordt om 18.30 uur afgesloten, waarna het diner
volgt. Het programma van de volgende dag loopt van 8.00 tot 13.15 uur en kent een opbouw
vergelijkbaar met de eerste dag. Voor koffie en een lunch wordt gezorgd.
De totale kosten van gastvrijheid voor de Nederlandse deelnemers (vliegreis, transfers,
hotel, registratie, eten en drinken en een post onvoorzien) bedragen volgens de overgelegde
begroting € 14.690,85 ofwel € 979,39 per persoon. In de eigenlijke adviesaanvraag wordt
een bedrag van € 1.039,51 genoemd, dat bij helfte wordt gedragen door [X] en de individuele
deelnemer. De nascholing vindt plaats in het hotel waar de deelnemers ook overnachten: het
viersterren [hotel E] in Wenen.
2.

De beoordeling door de Codecommissie

2.1.
In de overgelegde adviezen uit 2010, 2012, 2013, 2014 en 2015 is positief geadviseerd ten
aanzien van bijeenkomsten die een vergelijkbare opzet en doelstelling kenden. De
Codecommissie gaat ervan uit dat de gevraagde accreditatie zal worden verleend. Mocht dat
dit jaar niet het geval zijn, dan kan op dit advies geen beroep worden gedaan en zal de
Codecommissie opnieuw om een oordeel moeten worden gevraagd, waarbij de door de
[wetenschappelijke verenigingen Z en A] gehanteerde weigeringsgronden ter kennis van de
Codecommissie moeten worden gebracht en waarbij ook de nu ontbrekende 10 cv’s worden
overgelegd.
2.2.
De Codecommissie constateert een verschil van € 60,00 in de totale kosten per deelnemer al
naar gelang de overgelegde begroting dan wel de tekst van de adviesaanvraag wordt
gevolgd. De Codecommissie gaat ervan uit dat ook als het lage bedrag van € 979,39 wordt
gevolgd, de verdeelsleutel 50-50 blijft. Die verdeelsleutel is in overeenstemming met artikel
6.4.6. van de Gedragscode.
2.3.
De keuze van de locatie Wenen wordt verder niet toegelicht maar ‘past’ in het rijtje
Barcelona, Zürich, Kopenhagen, Londen en Stockholm: een voor deelnemers en sprekers
goed bereikbare stad. De keuze voor het [hotel E] kan gelet op de doelgroep als passend
worden aangemerkt.
2.4.
Met inachtneming van het bovenstaande kan de Codecommissie positief adviseren.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan [X] in
rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 20 april 2016 door mr. C. Wallis, voorzitter.
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