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Samenvatting:

Reguliere preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst

VERKORT ADVIES (AA16.058) 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 23 mei 2016 die
[mevrouw Y], namens [X] heeft ingediend.
1. Het verzoek van [X]
[X] heeft het voornemen gastvrijheid te verlenen in het kader van een
nascholingsbijeenkomst voor [artsen Z], welke [op drie dagen in 2016] zal worden
gehouden in het [ziekenhuis A] in Londen onder de titel “[B]”. De inhoud van het
programma en een overzicht van de sprekers zijn bij de adviesaanvraag gevoegd. [X]
heeft bij [de wetenschappelijke vereniging C] voor 12 punten accreditatie aangevraagd.
De totale kosten per deelnemer bedragen € 1.063,--, waarvan [X] € 332,-- voor haar
rekening neemt. De eigen bijdrage van de deelnemers bedraagt derhalve € 725,--.
2. De beoordeling door de Codecommissie
Vastgesteld kan worden dat de opzet van de nascholingsbijeenkomst nagenoeg gelijk
is aan bijeenkomsten die [X] in voorafgaande jaren heeft georganiseerd en waarvoor
de Codecommissie positief advies heeft gegeven. Verwezen wordt naar de adviezen
A11.065, A12.066, A13.031, A14.038 en A15.048.
[X] heeft ten tijde van de adviesaanvraag nog geen accreditatie van de
[wetenschappelijke vereniging C] verkregen. Dit zou betekenen dat de Codecommissie
de nascholing zou moeten toetsen op de voet van artikel 6.4.5 lid 3 van de
Gedragscode Geneesmiddelenreclame en meer in het bijzonder op de inhoud en de te
verlenen gastvrijheid. Aangezien het programma en de opzet van de nascholing
nagenoeg gelijk zijn aan de eerder georganiseerde nascholingen, waarvoor
accreditatie is verleend, gaat de Codecommissie ervan uit dat ook voor deze
bijeenkomst accreditatie zal worden verkregen en laat de Codecommissie de hiervoor
bedoelde toetsing achterwege, zodat met een verkort advies kan worden volstaan. De
Codecommissie verzoekt [X], indien en zodra accreditatie is verkregen, de
Codecommissie hiervan op de hoogte te stellen onder toezending van een kopie van
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de bevestiging daarvan van de [wetenschappelijke vereniging C]. Indien accreditatie
niet mocht worden verkregen, dient alsnog voorafgaande aan de nascholing
preventieve beoordeling door de Codecommissie op de voet van artikel 6.4.5 lid 3 van
de Gedragscode Geneesmiddelenreclame plaats te vinden.
De bijdrage die [X] per deelnemer voor haar rekening zal nemen, ligt binnen de
grenzen van artikel 6.4.6 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Ook de plaats
van de bijeenkomst vormt een passende locatie, nu de nascholing wordt georganiseerd
in een toonaangevend centrum in de wereld voor [aandoeningen D].
Een en ander leidt tot de conclusie dat goedkeuring kan worden verleend aan de nascholing
onder voorwaarde dat voorafgaande aan de nascholing accreditatie wordt verleend en de
Codecommissie, als hiervoor bedoeld, door [X] wordt bericht.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan verzoekster in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 29 juni 2016 door mr. M.V. van der Storm, voorzitter.
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