1 december 2014
VERKORT ADVIES (AA14.108) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 6
november 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.
De Codecommissie heeft kennis genomen van de adviesaanvraag van [mevrouw Y],
werkzaam bij [X] en de daarbij gevoegde bijlagen.
1. Het verzoek
[X] heeft een preventieve toetsing verzocht met betrekking tot de door haar en [instituut A
en faculteit B], op [drie dagen in] januari 2015 in Basingstoke (Verenigd Koninkrijk)
georganiseerde bijeenkomst die de titel draagt “[C]”.
Doel van de bijeenkomst is volgens de aanvraag de bijscholing van leden van
multidisciplinaire behandelteams op het gebied van [ziekte D].
De bijeenkomst staat open voor multidisciplinaire behandelteams, [artsen E,F,G,H en I].
Er is een accreditatie aangevraagd bij de [wetenschappelijke verenigingen J, K en L]. De
accreditatie is nog niet verleend.
Uit het bij de aanvraag overgelegde programma blijkt dat op [de eerste dag] het programma
bestaat uit een aantal inleidingen van 10.45 uur tot 17.00 uur, met de gebruikelijke pauzes
voor koffie/thee en de lunch. Het programma van [de volgende dag] begint om 9.00 uur en
omvat in de ochtend een aantal presentaties. Na de lunch wordt het programma om 17.00
uur hervat met discussie en debat. Op [de ochtend van de laatste dag] worden vanaf 8.30
uur inleidingen verzorgd door zes Nederlandse sprekers, waarna de bijeenkomst om 11.15
uur wordt afgesloten. Op [de eerste twee dagen] wordt vanaf 19.00 uur gedineerd.
De kosten per persoon zijn als volgt begroot:
- overnachting
€ 425,00
- diners (2), drankjes en lunches
€ 225,00
- vlucht
€ 300,00
- vervoer en transfers in UK
€
50,00
- inschrijving [instituut A]
€ 650,00
- totaal
€ 1.650,00
De bijdrage van de zijde van de deelnemers is begroot op € 825,00.
Het gehele programma wordt gerealiseerd in de [instituut A].
2. Het oordeel van de Codecommissie
Bij adviezen A10.067 en A13.074 heeft de Commissie voor een naar aard, opzet en plaats
gelijke bijeenkomst telkens een positief advies afgegeven.
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Vastgesteld wordt dat de thans aan de Commissie ter advisering voorgelegde bijeenkomst
gelijk van aard en opzet is als de bijeenkomsten waarover in de eerdere jaren telkens positief
is geadviseerd.
Met verwijzing naar de motivering als gegeven in de eerdere adviezen, die hier als herhaald
en ingelast gelden, kan ook nu het advies positief zijn. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat
ook nu de accreditatie net als de vorige keren, zal worden verleend. Mocht geen accreditatie
worden verleend dan dient [X] daarvan de Commissie in kennis te stellen.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan [X] in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 1 december 2014 door mr. E. Pennink, voorzitter.
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