4 maart 2013
VERKORT ADVIES (AA13.016) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 18
februari 2013 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 [mevrouw Y],
werkzaam bij [X].
1. Het verzoek
Op een dag in april 2013 zal te Varese, Italië, een bijeenkomst plaatsvinden onder de naam
"[Z]". Het betreft een nascholingsbijeenkomst bestaande uit een casus en lezingen,
georganiseerd door twee Nederlandse [artsen A] in samenwerking met twee Italiaanse
professoren die tevens als inleiders zullen fungeren. De doelgroep bestaat uit (tien) [artsen
A]. Accreditatie is aangevraagd bij de [instelling B] (tien punten).Teneinde de gehele dag te
kunnen benutten wordt er al op de dag voorafgaand aan de bijeenkomst naar Milaan
gevlogen en zal op de dag na de bijeenkomst worden teruggevlogen. De kosten van de
bijeenkomst worden per deelnemer begroot op € 751,-, waarvan [X] € 350,- voor haar
rekening wil nemen.
[X] vraagt toetsing van dit voornemen.
2. Het oordeel van de Codecommissie
Met betrekking tot soortgelijke bijeenkomsten is eerder door de Codecommissie steeds een
positief advies afgegeven, respectievelijk onder nummer A09.062, A10.096, A11.009 en
A11.119. De thans aan de Codecommissie voorgelegde bijeenkomst wijkt op de relevante
punten niet kenbaar af van de eerdere bijeenkomsten. De voorgenomen bijdrage in de
kosten van de deelnemers voldoet aan de normering en de gekozen lokatie is passend
vanwege het ter plekke aanwezige relevante onderzoeksinstituut. Ervan uitgaande dat ook
thans accreditatie zal worden verleend, komt de Codecommissie dan ook, onder verwijzing
naar de motiveringen in de eerdere adviezen, wederom tot een positief advies.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan [X] in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 4 maart 2013 door mr. J. Thomas, voorzitter.
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