21 maart 2012
Verkort advies (AA12.024) 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 met bijlagen van 6
maart 2012.
1. Het verzoek:
Op twee dagen in april 2012 en op twee dagen in september 2012 vinden in Leuven,
België, bijeenkomsten plaats voor [artsen A] onder de naam “[Y]”.
Doel van elke bijeenkomst is specialisten kennis te laten nemen van de methoden van
behandeling voor [aandoening B] in het [ziekenhuis Z].
Aan ieder van die beide bijeenkomsten zullen ongeveer 70 artsen deelnemen
afkomstig uit meerdere landen in Europa. Uit Nederland zullen telkens 4
beroepsbeoefenaren aanwezig kunnen zijn. Accreditatie is aangevraagd bij [instelling
C].
[X] heeft het voornemen aan de Nederlandse deelnemers gastvrijheid te verlenen. Van
de totale kosten voor reis en verblijf, bedragende € 340,00 per deelnemer indien de
deelnemer in Leuven overnacht, neemt [X] € 170,00 voor haar rekening. Indien de
deelnemer niet in Leuven overnacht bedragen de kosten € 240,00, waarvan [X] €
200,00 voor haar rekening neemt.
[X] vraagt advies over de toelaatbaarheid van haar gastvrijheid.
2. Het oordeel van de Commissie:
Bij adviezen A10.087, A11.030 en A11.064 heeft de Commissie voor naar aard en
opzet gelijke bijeenkomsten een positief advies afgegeven. De Commissie gaat er dan
ook vanuit dat wederom accreditatie zal worden verleend.
Met verwijzing naar de motivering gegeven in de hiervoor genoemde adviezen, die als
hier ingelast wordt beschouwd, komt de Commissie ook nu tot een positief advies.
Indien echter onverhoopt geen accreditatie wordt verleend kan [X] zich niet op het
thans uitgebrachte advies beroepen en dient zij een nader advies te vragen.
Om die reden verwacht de Commissie dan ook dat [X] de Commissie zodra zij
antwoord heeft ontvangen op haar verzoek tot accreditatie dat antwoord aan CGR zal
melden.
3. De kosten:
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan
verzoekster in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Gouda op 21 maart 2012 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.

