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Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst (verkort)

VERKORT ADVIES (AA16.105) 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 19 oktober 2016 die
de [heer 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 A], welke [op drie dagen in 2016] zal worden
gehouden in het [ziekenhuis B] in Londen onder de titel “[C]”. De inhoud van het
programma en een overzicht van de sprekers zijn bij de adviesaanvraag gevoegd.
[Wetenschappelijke vereniging D] heeft voor 12 punten accreditatie verleend.
Volgens de adviesaanvraag neemt [X] van de totale kosten per deelnemer € 568,-voor haar rekening, en nemen de deelnemers ieder € 570,-- voor hun rekening.
Over de toelaatbaarheid van deze nascholing wordt advies van de Codecommissie
gevraagd, met toetsing aan de regels van en krachtens de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame (“Gedragscode”).
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, A15.048 en A16.058.
Nu de [wetenschappelijke vereniging D] accreditatie heeft verleend aan de nascholing
is sprake van een bijeenkomst als bedoeld in art. 6.4.5 lid 1 van de Gedragscode.
Wat de kosten van gastvrijheid per deelnemer betreft bevat de adviesaanvraag een
onduidelijkheid. Volgens de opgave van deze kosten in de adviesaanvraag bedragen
deze kosten per deelnemer € 1.038,-- (reiskosten ad € 350,--, eten en drinken ad
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€ 310,-- en overnachtingskosten ad € 378,--). Hiervan zou [X] € 568,-- voor haar
rekening nemen wat tot gevolg zou hebben dat de grens van 50% als bedoeld in art.
6.4.6 lid 2 van de Gedragscode zou worden overschreden. Echter, gegeven het feit dat
de bij de adviesaanvraag gevoegde uitnodiging aan deelnemers vermeldt dat hen een
bijdrage van € 570,-- in rekening zal worden gebracht, zal de Codecommissie ervan
uitgaan dat de adviesaanvraag een kennelijke misrekening bevat en dat [X] bedoeld
heeft dat zij van de totale kosten een bedrag van € 470,-- voor haar rekening neemt.
Hiermee blijft [X] binnen de in art. 6.4.6 van de Gedragscode gestelde grens.
Ook de plaats van de bijeenkomst vormt een passende locatie, nu de nascholing wordt
georganiseerd in een toonaangevend centrum in de wereld voor [aandoeningen E].
Een en ander leidt tot de conclusie dat goedkeuring kan worden verleend aan de nascholing.
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 25 november 2016 door mr. M.V. van der Storm, voorzitter.
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