26 september 2011
ADVIES (A11.087) van de Codecommissie op het verzoek van X van 16 september 2011 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 bovenvermelde
datum van Y van X.
1. De aanvraag:
Het Europese hoofdkantoor van X heeft in 2009 samenwerking gestart met een aantal
toonaangevende centra in Europa op het gebied van P. Deze centra organiseren een
tweedaags programma waaraan een kleine groep A uit Europa deel kan nemen. In
november 2011 organiseert de staf van het ziekenhuis Z in Londen (Verenigd Koninkrijk) een
preceptorship. Verzoekster wil een aantal Nederlandse artsen uitnodigen voor deelname.
Van de kosten in verband met reis en verblijf, die € 650,-- per deelnemer zullen bedragen,
zal verzoekster een gedeelte groot € 500,-- per deelnemer voor haar rekening nemen.
Verzoekster vraagt of aan de vereisten van de Code is voldaan.
2. Het oordeel van de Codecommissie:
De Codecommissie heeft kennis genomen van het programma van de bijeenkomst. Zij stelt
vast dat dit een opzet heeft die vergelijkbaar is met de cursus die in 2010 werd gehouden en
waarvoor op 19 juli 2010 een positief advies is afgegeven.
Het gaat om een wetenschappelijke bijeenkomst waarbij de door verzoekster geboden
gastvrijheid binnen redelijke grenzen blijft en ondergeschikt is aan het doel van de
bijeenkomst. Om redenen die in het advies van 19 juli 2010 zijn vermeld, is de
Codecommissie van oordeel dat de plaats van de bijeenkomst passend is.
Er is alleen in zoverre een verschil met de bovenbedoelde bijeenkomst in 2010, dat thans
accreditatie is aangevraagd. Dat was in 2010 niet het geval. De Codecommissie beschouwt
de toekenning van de gevraagde accreditatiepunten niet als doorslaggevend om de
bijeenkomst als wetenschappelijk te kunnen aanmerken. De toets van punt B.7.c van de
Uitwerking Normen Gunstbetoon heeft de bijeenkomst immers reeds doorstaan.
De Codecommissie komt op grond van het bovenstaande 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 Gouda op 26 september 2011 door mr. P.A. Offers, voorzitter.

