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Samenvatting:

Reguliere preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst

VERKORT ADVIES (AA16.062) 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 [mevrouw Y] van 6
juni 2016.
1. De aanvraag
[In 2016] vindt te München (Duitsland) een congres plaats onder de titel [Z] waar artsen uit
meerdere landen aan deel zullen nemen. Ten behoeve van de Nederlandse deelnemers
organiseert verzoekster op [een dag] van 18.30 tot 21.30 uur een bijeenkomst die wordt
aangeduid als “Een informatieve en inspirerende bijeenkomst voor landgenoten onder
elkaar”. Voor de bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij [de wetenschappelijke
vereniging A]. De bijeenkomst bestaat uit een diner met daar omheen een aantal
voordrachten die betrekking hebben op de behandeling van [ziekte B]. De kosten bedragen
per deelnemer € 70,-, welk bedrag verzoekster voor haar rekening zal nemen.
Verzoekster vraagt dit aan de Code te toetsen.
2. De beoordeling
In 2015 heeft een soortgelijke bijeenkomst plaats gehad in Stockholm tijdens het [congres Z]
dat toen daar plaats had. Hiervoor is op 4 augustus 2015 een advies uitgebracht dat positief
was onder de voorwaarde dat bewijs van accreditatie werd overgelegd. De Codecommissie
verwijst hierbij naar het advies A15.059. De Codecommissie neemt de daar in opgenomen
overwegingen over. Dit brengt mee dat een positief advies kan worden afgegeven onder de
al genoemde voorwaarde.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan
verzoekster separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 15 juni 2016 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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