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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst (verkort)

VERKORT ADVIES (AA18.048) van de Codecommissie op het verzoek van [dhr. Y] namens
[X] (nader te noemen: verzoekster) 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 15 juli
2019.
1. Het verzoek
Op [twee dagen in 2019] zal op de locatie van het [Instituut Z] te Solna (in de nabijheid van
Stockholm, Zweden) een bijeenkomst worden gehouden voor [artsen A] uit verscheidene
Europese landen met als titel “[B]”.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door verzoekster. Naar verwachting zullen 20 a 30
beroepsbeoefenaren ([artsen A]) aan deze bijeenkomst deelnemen, waarvan 2 uit
Nederland. De totale duur van de bijeenkomst zal 14 uur bedragen, waarvan 11 uur aan het
inhoudelijk programma zal worden besteed.
De kosten wegens reis en verblijf bedragen (voor de Nederlandse deelnemers) € 800,- per
deelnemer. De deelnemers aan de bijeenkomst zullen gedurende twee nachten verblijven in
het Scandic Upplandsgatan Hotel te Stockholm. Verzoekster heeft het voornemen de
Nederlandse deelnemers gastvrijheid te verlenen tot een bedrag van € 500,-.
Voor de voorgenomen bijeenkomst is accreditatie aangevraagd aan de [wetenschappelijke
vereniging C]. Deze is nog niet verleend.
Verzoekster vraagt de voorgenomen bijeenkomst te toetsen op verenigbaarheid met de
bepalingen van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
2. De beoordeling door de Commissie
De Codecommissie heeft in de voorbije jaren voor soortgelijke door verzoekster
georganiseerde bijeenkomsten een positief advies afgegeven. De laatste keer was dit het
advies met nummer A16.079. Ook thans kan een positief advies worden gegeven, zij het dat
dit voorwaardelijk zal moeten zijn. Verzoekster heeft immers nog geen accreditatie
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verkregen. Zij zal bewijs van de verkregen accreditatie alsnog moeten inzenden. Voor het
overige verwijst de Codecommissie naar de eerdere adviezen en neemt de inhoud daarvan
over.
Een en ander leidt tot een positief advies onder de voorwaarde dat bewijs van verleende
accreditatie alsnog wordt overgelegd.
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 9 augustus 2019 door mr. J.A.J. van den Boom, voorzitter.
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