3 december 2012
VERKORT ADVIES (AA12.119) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 12
november 2012 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 [X], alsmede de
aanvullende e-mail van 19 november 2012.
1. Het verzoek
Onder de titel “[Y]” wordt door [X] op twee dagen in juni 2013 in Barcelona, Spanje, een
bijeenkomst voor [artsen A] gehouden. Doel van de bijeenkomst is nascholing en
kennisverdieping op het gebied van [ziekten B]. De bijeenkomst vindt plaats in het
[ziekenhuis C]. Besproken worden meer in het bijzonder verschillende wijzen van besmetting
met [aandoening D], gevallen uit de praktijk van het [ziekenhuis C] en gevallen die de
deelnemende artsen hebben beschreven. Uitgangspunt is dat de deelnemende artsen een
actieve rol spelen door zelf uit hun praktijk beschreven gevallen van besmetting met
[aandoening D] ter sprake te brengen en daarover in debat te gaan met hun collega’s.
De bijeenkomst vindt plaats in de vorm van bezoek aan de afdeling [ziekten B] van het
[ziekenhuis C], aansluitend gevalsbesprekingen in kleine groepen, en enkele lezingen over
methoden van diagnose en behandeling, en nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek op het
gebied van [ziekten B].
De bijeenkomst vangt aan op de eerste dag om 08.30 uur met een ochtend rapport en een
ziekenhuistour en eindigt op de tweede dag om 20.00 uur met een diner. Het programma
bestaat op beide dagen uit meerdere lezingen, case studies en presentaties van
onderzoeksresultaten.
In verband met het aanvangstijdstip op donderdag arriveren de deelnemers op de avond
voorafgaand aan dag 1. Zij vertrekken in de ochtend van dag 2.
Het [ziekenhuis C] is een vooraanstaand centrum op het gebied van [ziekten B]. Het
merendeel van de sprekers is verbonden aan dit ziekenhuis. Eén spreker, [dr. E] is
verbonden aan een universiteitsziekenhuis in Nederland en is, in samenwerking met [prof. F]
verbonden aan [ziekenhuis C], organisator van de bijeenkomst.
Aan deze bijeenkomst kunnen 12 [artsen A] uit Nederland deelnemen.
Accreditatie is aangevraagd en inmiddels voor 11 punten door de [instelling G] verleend
zoals blijkt uit de aanvullende e-mail.
Uit het overgelegde programma blijkt dat aan deze bijeenkomst geen sociaal programma is
verbonden.
De kosten per deelnemer voor vervoer, voeding en logies bedragen € 782,66, uitgaande van
een begroting gebaseerd op 15 personen.
[X] heeft het voornemen daarvan € 500,00 voor haar rekening te nemen en het meerdere
door te belasten aan de deelnemende [artsen A].
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2. Het oordeel van de Codecommissie
In een eerder advies, A12.013 heeft de Codecommissie voor een vergelijkbare bijeenkomst
in juni 2012 aan [X] een positief advies afgegeven. Vastgesteld kan worden dat de
onderhavige bijeenkomst vergelijkbaar en vrijwel identiek is aan deze eerdere bijeenkomst.
Met verwijzing naar het eerdere advies zoals hiervoor genoemd en de daarin opgenomen
motivering, die hier als herhaald en ingelast kan worden beschouwd, kan ook thans positief
worden geadviseerd.
In aanvulling hierop wordt nog opgemerkt dat in het kader van onafhankelijkheid overigens
geldt dat weliswaar cv’s van de sprekers/inleiders zijn overgelegd maar deze niet allemaal
even uitgebreid zijn en dat niet uitdrukkelijk is aangegeven dat deze sprekers geen banden
hebben met [X]. Bedoelde banden dienen echter – voor zover die er wel zijn - in ieder geval
vooraf bekend te worden gemaakt.
Waar het betreft de eventueel van de zijde van [X] aanwezige medewerkers, de aanvraag
gaat immers uit van 12 [artsen A] en de begroting hanteert een aantal van 15 deelnemers,
wijst de Codecommissie uitdrukkelijk op het bepaalde in artikel 8b Uitwerking Normen
Gunstbetoon.
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 3 december 2012 door mr. E. Pennink, voorzitter.
.
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