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Reguliere preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst

VERKORT ADVIES (AA16.054) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 12
mei 2016 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] van
bovenvermelde datum.

1. De adviesaanvraag
Verzoekster organiseert [op drie dagen in 2016] een conferentie onder de titel “[Z]” welke
gehouden zal worden in Dubai. De deelnemers zullen worden ontvangen op [de eerste
dag] om 17.30 uur. De conferentie zal de derde dag om 14.00 uur worden afgesloten. De
doelgroep bestaat uit artsen die betrokken zijn in de zorg van patiënten met [ziekte A].
De kosten wegens gastvrijheid van de deelnemers bedragen € 1.735,- per deelnemer.
Van dit bedrag zal verzoekster een gedeelte groot € 500,- voor haar rekening nemen.
Verzoekster verneemt graag of aan de vereisten van de Code Geneesmiddelenreclame
wordt voldaan.
2. De beoordeling
De opzet van de conferentie komt overeen met die van de conferentie in 2015, waarover
de Codecommissie zich in het advies van 18 mei 2015 (A15.042) heeft uitgelaten. De
Codecommissie neemt hetgeen in dit advies werd overwogen, over en verwijst daar naar.
Verzoekster heeft aangegeven dat alles vergelijkbaar is met de situatie vorig jaar met
uitzondering van de plaats, waar de conferentie wordt gehouden. Deze is in verband met
onrust in Turkije veranderd. De Codecommissie ziet geen aanleiding hier bezwaar tegen
te maken.
Een en ander leidt tot een positief advies.
3. 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 23 mei 2016 door mr. P.A. Offers, voorzitter.
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