12 mei 2013
VERKORT ADVIES (AA13.029) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 12 april
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 [Y], werkzaam bij [X].

1. Het verzoek
Evenals in de voorgaande jaren, 2009, 2010, 2011 en 2012, organiseert het [ziekenhuis Z]
van Zuid Manchester in Engeland ook dit jaar, onder de naam “[A]”, een eendaagse
bijeenkomst voor Engelse artsen [B] in opleiding. De bijeenkomst wordt gehouden op een
dag in juni 2013. Aan deze bijeenkomst nemen Engelse artsen [B] in opleiding deel.
Het programma omvat zeven voordrachten op het gebied van [ziektes C en D]. De
voordrachten worden verzorgd door hoogleraren en artsen uit Engeland, Italië en
Denemarken. Daarnaast wordt het middaggedeelte voor een deel gebruikt voor een
symposium van jonge onderzoekers. Verantwoordelijk voor het programma op deze dag is
Professor [E], verbonden aan het organiserende ziekenhuis [Z].
Doel van de bijeenkomst is volgens de bijgeleverde uitnodiging om een platform te bieden
voor “leading [F] researchers in the UK to discuss and share latest advances”. Verder biedt
de bijeenkomst een platform voor jonge onderzoekers om hun resultaten te presenteren en
om toekomstige samenwerking te ondersteunen.
De bijeenkomst wordt gehouden in het ziekenhuis [Z] van Manchester, Engeland.
De dag start om 8.30 uur met de registratie en wordt vervolgens voortgezet met inleidingen,
onderbroken door koffie en lunch. De bijeenkomst eindigt om 17.00 uur.
[X] wil een aantal Nederlandse artsen [B] in opleiding de gelegenheid geven aan deze
bijeenkomst deel te nemen. De kosten van deelname, bestaande uit kosten van vervoer en
verblijfskosten, bedragen € 425,00 per deelnemer en [X] heeft het voornemen deze kosten
geheel voor haar rekening te nemen.
[X] verzoekt de bijeenkomst te toetsen aan de regels van de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame.
2. Het oordeel van de Codecommissie
Bij adviezen A09.078, A10.078, A11.108 en A12.083 heeft de Commissie voor een naar
aard, opzet en plaats gelijke bijeenkomst telkens een positief advies afgegeven.
Vastgesteld wordt dat de thans aan de Commissie ter advisering voorgelegde bijeenkomst
gelijk van aard en opzet is als de bijeenkomsten waarover in de eerdere jaren is
geadviseerd. Met verwijzing naar de motivering als gegeven in de eerdere adviezen, die hier
als herhaald en ingelast gelden, kan ook nu het advies positief zijn.
3. De kosten
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De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan [X] in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 12 mei 2013 door mr. E. Pennink, voorzitter.
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