19 augustus 2014
VERKORT ADVIES (AA14.071) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 13
augustus 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 [X] van 13 augustus
2014, welke adviesaanvraag vergezeld gaat van:
a) het programma voor de voorgenomen bijeenkomst op [twee dagen in] november
2014 in Londen;
b) een begroting van kosten en van de eigen bijdrage van deelnemers;;
c) een beknopt overzicht van herkomst van deelnemers aan de bijeenkomst;
d) een beknopt cv van de 16 sprekers;
e) het advies van 12 april 2011 (A11.028) en de verkorte adviezen van 25 juni 2012
(A12.055) en 8 juli 2013 (A13.054) met betrekking tot eerdere, vergelijkbare,
bijeenkomsten.
1. Het verzoek van [X]
[X] heeft een preventieve toetsing verzocht met betrekking tot de door haar op [twee dagen
in] november 2014 in het [hotel Y] in Londen georganiseerde bijeenkomst onder de titel “[Z]”.
Doel van de bijeenkomsten is kort gezegd een interactieve kennisvergroting en –uitwisseling
met betrekking tot de behandeling van [aandoening A] vanuit een multidisciplinaire
benadering.
De bijeenkomst staat open voor (academische) multidisciplinaire teams, bestaande uit
[artsen B, C, D en E]. Er worden ongeveer 115 medisch specialisten op genoemde
vakgebieden uit 4 continenten verwacht, onder wie 12 tot 16 Nederlandse medisch
specialisten.
Blijkens het programma-omslag is een accreditatie aangevraagd bij [wetenschappelijke
vereniging F].
Uit het ontwerp programma blijkt, dat de deelnemers elkaar op [de avond voorafgaand aan
de bijeenkomst] ontmoeten bij gelegenheid van het diner. Op [de volgende dag] begint het
programma om 8.45 uur met een introductie, waarna 3 plenaire sessies plaats vinden,
onderbroken door een koffiepauze. Na de lunch een presentatie en een grote interactieve
sessie, die rond 17.00 uur wordt afgesloten met een samenvatting. In de avond wordt
gezamenlijk gedineerd. De volgende morgen vindt om 9 uur de vierde plenaire sessie plaats,
gevolgd door een interactieve sessie, een update van klinisch onderzoek en “last words to
delegates”, waarna de bijeenkomst om 12.45 uur wordt gesloten.
De 16 sprekers/inleiders zijn, blijkens de beknopte cv’s wetenschappers en toonaangevende
medisch specialisten uit heel Europa en uit Australië.
De kosten per persoon zijn als volgt begroot:
- 2 overnachtingen incl. ontbijt
€ 442,00
- 2 diners
€ 120,00
- koffiepauzes, lunches etc
€ 115,00
- retourvlucht en transfers
€ 340,00
- totaal

€ 1.017,00
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De bijdrage van de zijde van [X ]is per deelnemer begroot op € 508,50, waardoor de kosten
voor de deelnemer zelf eveneens € 508,50 bedragen.
2. De beoordeling door de Codecommissie
2.1.
De Codecommissie stelt voorop, dat zij zich in dit oordeel enkel uitspreekt over de deelname
door Nederlandse beroepsbeoefenaars aan de bijeenkomst.
2.2.
De Codecommissie constateert, dat de voorgenomen bijeenkomst qua opzet en aard niet
afwijkt van voorgaande bijeenkomsten in Dublin (2011), Berlijn (2012) en Parijs (2013),
waarover destijds positief is geadviseerd. Ook de aan de bijeenkomst verbonden kosten en
de “verdeling” ervan over deelnemers en vergunninghouder lopen met die van de
voorgaande bijeenkomsten in de pas.
Verschil is, dat het toetsingskader sinds mei 2014 in formele zin is veranderd (de Uitwerking
Normen Gunstbetoon is opgegaan in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame). Maar de
toetsingscriteria op de van belang zijnde punten (wetenschappelijke bijeenkomst, kosten van
gastvrijheid, keuze buitenlandse locatie en passendheid van die locatie) zijn materieel niet
gewijzigd.
2.3.
Gelet op de herkomst van de sprekers en de samenstelling van het “deelnemersveld” is de
keuze voor Londen als plaats van samenkomst begrijpelijk. Het viersterren [hotel Y], gelegen
nabij trein- en metrostations, biedt blijkens zijn website niet meer faciliteiten dan van een
hotel voor deze doelgroep als passend mag worden aangemerkt.
2.4.
De conclusie moet luiden, dat het oordeel in deze positief kan luiden.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan [X]
separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 19 augustus 2014 door mr. C. Wallis, voorzitter.
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