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Samenvatting:

Reguliere preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst

VERKORT ADVIES (AA16.035) van de Codecommissie op het verzoek van [X] van 1 april
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 [de heer Y] van [X],
met bijlagen.
1. Het verzoek
[X] is voornemens in samenwerking met het [ziekenhuis Z] van [een zondag tot vrijdag in
2016] een bijeenkomst te organiseren onder de titel: “[A]” in New York. De bijeenkomst vindt
voor de zesde keer plaats.
Het onderwerp van de bijeenkomst is volgens de aanvraag een multidisciplinaire benadering
van [ziekte B] in de praktijk. De bedoeling van deze cursus is om een kleine groep medisch
specialisten ([artsen C, D en E]) te laten kennismaken met het expertisecentrum op het
gebied van [ziekte B] in New York en actief te participeren in patiëntenbesprekingen. Aan
deze bijeenkomst zullen 14 tot 16 beroepsbeoefenaren deelnemen, die begeleid worden
door 4 cursusleiders van het [ziekenhuis Z].
Accreditatie is aangevraagd voor 20 punten bij de [wetenschappelijke vereniging F]. De
afgelopen jaren is telkens accreditatie voor 20 punten verleend.
De kosten per deelnemer zijn begroot op € 3.565,00 en bestaan uit reiskosten, hotelkosten
en verblijfkosten. [X] is voornemens deze bijeenkomst logistiek te ondersteunen en zij is
tevens bereid gastvrijheid te verlenen aan de Nederlandse deelnemers en daarvan 50%, €
1.783,00 voor haar rekening te nemen en vraagt toetsing van deze voorgenomen
gastvrijheid.
2. Het oordeel van de Codecommissie
Soortgelijke bijeenkomsten hebben al vijf keer eerder plaatsgevonden in 2011, 2012, 2013,
2014 en 2015. Bij adviezen A 10.105, A 12.003, A 13.005, A14.014 en A 15.005 heeft de
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Commissie voor naar aard, opzet en plaats gelijke bijeenkomsten telkens een positief advies
afgegeven.
Vastgesteld wordt dat de thans aan de Commissie ter advisering voorgelegde bijeenkomst
gelijk van aard en opzet is aan de bijeenkomsten waarover de vorige keer positief is
geadviseerd.
Er wordt vanuit gegaan dat [wetenschappelijke vereniging F] ook dit jaar accreditatie zal
verstrekken. Indien geen accreditatie wordt verleend kan [X] zich niet op het thans
uitgebrachte advies beroepen en dient zij een nader advies aan te vragen. De Commissie
verwacht dat [X] zodra zij het antwoord op het verzoek tot accreditatie heeft ontvangen, dit
aan CGR zal melden.
Ten slotte verdient nog opmerking dat ten opzichte van de vorige keren de kosten iets hoger
zijn, € 3.200,00 in het verleden en thans € 3.565,00, maar in deze kostenstijging van 10%
wordt geen aanleiding gevonden om anders te beslissen dan de vorige keer, gelet ook op de
namens [X] en [ziekenhuis Z] gegeven toelichting.
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
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten separaat
aan [X] in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 18 april 2016 door mr. E. Pennink, voorzitter.
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