8 november 2011
Verkort advies (A11.108) 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.
1. Het verzoek
Evenals in 2009 en 2010 organiseert instelling Z in Manchester, Verenigd Koninkrijk, in
2011 onder de naam Y een eendaagse bijeenkomst voor Engelse artsen-A in
opleiding. Die bijeenkomst wordt dit jaar gehouden in november. Aan deze bijeenkomst
nemen naar verwachting ongeveer 50 Engelse artsen-A in opleiding deel.
Het programma omvat een zevental voordrachten op het gebied van de aandoeningen
A, B en C, verzorgd door hoogleraren, artsen en onderzoekers verbonden aan
verschillende universiteiten in Europa (waaronder Engeland). Tevens zullen enkele
jonge onderzoekers hun onderzoeksresultaten bekend maken en daarover spreken
met de deelnemers aan deze bijeenkomst.
Verantwoordelijk voor het programma op deze dag is de heer H, verbonden aan
instelling Z.
Plaats van handeling is instelling Z te Manchester.
X wil tien Nederlandse longartsen in opleiding gelegenheid geven aan deze
bijeenkomst deel te nemen. Zij zullen in de namiddag op dag 1 per vliegtuig naar
Manchester vertrekken en in de avond van dag 2 weer huiswaarts keren.
De totale kosten per deelnemer bedragen € 400,00, die X volledig voor haar rekening
wil nemen.
X vraagt advies over de toelaatbaarheid van haar gastvrijheid.
2. Het oordeel van de Commissie
Bij adviezen A09.078 en A10.078 respectievelijk van 28 augustus 2009 en 17 augustus
2010 heeft de Commissie voor een naar aard, opzet en plaats gelijke bijeenkomst een
positief advies afgegeven.
Vastgesteld kan worden dat de thans aan de Commissie ter advisering voorgelegde
bijeenkomst gelijk van aard en opzet is als de bijeenkomsten waarover in 2009 onder
A09.078 en in 2010 onder A10.078 geadviseerd.
Met verwijzing naar de motivering gegeven in advies A09.078, die als hier ingelast
wordt beschouwd, komt de commissie ook nu tot een positief advies.
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 08 november 2011 door mr. J.A.J. Peeters, voorzitter.

