6 oktober 2012
VERKORT ADVIES (AA12.093) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 14
september 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].
1. Het verzoek
[X] is van plan een bijeenkomst te organiseren met als titel “[Y]”. De bijeenkomst zal
plaatsvinden op drie dagen in juni 2013 in Liverpool, Groot Brittannië.
Door [Z] zijn in de voorgaande jaren nagenoeg identieke bijeenkomsten georganiseerd.
Daarvoor heeft [Z] telkens een accreditatie verkregen van [instelling A].
Nadat [Z] is gestopt met de organisatie is [X], organisator van congressen, meetings en
seminars, benaderd om de logistieke organisatie te verzorgen, een en ander in
samenwerking met de drijvende kracht achter bijeenkomst [Y], Dr. [B], die verantwoordelijk is
voor het inhoudelijke gedeelte. In samenwerking met Dr. [B] is [X] voornemens deze
bijeenkomst aan een sponsor aan te bieden, die vervolgens de artsen kan uitnodigen.
Voor de in juni 2013 te organiseren bijeenkomst heeft [X] wederom een accreditatie
aangevraagd bij [instelling A] voor 20 punten, maar deze is nog niet verkregen.
De cursus wordt al tien jaar gegeven en het programma is vergelijkbaar aan de
voorafgaande jaren, met dien verstande dat er een uitbreiding plaatsvindt op de middag van
de derde dag, waar het zorgmodel dat speciaal is ontwikkeld voor patiënten [C] centraal
staat.
De totale kosten van deelname, bestaande uit kosten voor transport, voeding en logies,
bedragen per Nederlandse deelnemer € 1.482,00, waarvan [X] € 407,00 voor haar rekening
wil nemen. De eigen bijdrage voor de deelnemer bedraagt € 1.075,00. Er is voor zover de
Codecommissie bekend, geen sociaal programma.
[X] verzoekt preventieve toetsing van haar voornemen tot het verlenen van de hiervoor
genoemde gastvrijheid.
2. Het oordeel van de Codecommissie:
In eerdere adviezen, A10.080, A09.074 en A08.064, heeft de Codecommissie voor
vergelijkbare bijeenkomsten telkens aan [Z] een positief advies afgegeven.
Aannemend dat de accreditatie net als voorheen wordt verleend en met verwijzing naar de
eerdere adviezen zoals hiervoor genoemd, kan ook thans positief worden geadviseerd.
Dat de eerdere bijeenkomsten niet door [X] zijn georganiseerd, staat daaraan, gelet op de
hiervoor gegeven toelichting, niet in de weg.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan [X] in rekening zullen worden gebracht.
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Aldus gedaan te Amsterdam op 6 oktober 2012 door mr. E. Pennink, voorzitter
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