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BIJEENKOMSTEN, GASTVRIJHEID & 
CONFERENTIES  

Zorg voor een gegronde reden voor de 
bijeenkomst en een geschikte locatie 

Vergoed uitsluitend redelijke reis- en 
verblijfskosten  

Zorg ervoor dat de gastvrijheid met betrekking 
tot een bijeenkomst ondergeschikt is in tijd en 
focus 

Beperk bijeenkomsten en de gerelateerde 
gastvrijheid tot personen die een professioneel 

belang hebben bij de bijeenkomst  

Lever financiële bijdragen voor conferenties voor 
wetenschappelijk of educatieve activiteiten 
uitsluitend aan de organisator van de 

conferentie en zorg daarbij voor transparantie 

met betrekking tot de geleverde ondersteuning 

OVERHEIDSOPDRACHTEN 

Zorg ervoor dat de aanbestedende 
overheidsdienst open en objectieve technische 
specificaties kan formuleren, zonder inmenging 

Erken dat de aanbestedende overheidsdienst 
slechts over beperkte mogelijkheden beschikt om 

zich vrij te stellen van openbare 
aanbestedingsprocedures   

Respecteer het principe van de gelijke 
behandeling van de inschrijvers wanneer u 
optreedt als onafhankelijk adviseur voor een 
aanbestedende overheidsdienst   

Erken dat de aanbestedende overheidsdienst over 
beperkte mogelijkheden beschikt om 
aanbestedingsstukken of de leveringsomvang te 

wijzigen  

OVEREENKOMSTEN VOOR CONSULTANCY & 
ONDERZOEK 

Zorg voor een legitieme behoefte aan de 
contractueel vastgelegde diensten op basis van 
de kwalificaties en de expertise van de 

zorgprofessional 

Leg diensten en te leveren producten vast in 
een ondertekend contract 

Leg de goedkeuring van het instituut van de 

zorgprofessional vast 

Vergoed consultancy volgens een reële 
marktwaarde  

ONAFHANKELIJKE DERDE PARTIJEN (ODP's) 

Selecteer ODP's die handelen met integriteit en 
volgens de wet 

Ga zorgvuldig te werk met voorgestelde ODP's 

Leg verplichtingen op in contracten met ODP's 
zodat anticorruptiewetten en de COCIR-code 
worden nageleefd 

Houd toezicht op ODP's en controleer ze 

APPARATUUR VOOR DEMONSTRATIE & 
EVALUATIE   

Bied apparatuur voor demonstratie/evaluatie 

uitsluitend gedurende een redelijke termijn aan. 
Dit is meestal minder dan 6 maanden. 

Zorg voor goedkeuring van het instituut van de 
zorgprofessional  

EDUCATIEVE SUBSIDIES 

Geef uitsluitend subsidies om de echte medische, 

klinische of technologische vorming te bevorderen 
of om patiënten of het publiek te informeren over 

belangrijke onderwerpen binnen de 
gezondheidszorg 

Zorg ervoor dat subsidieontvangers onafhankelijk 
programmainhoud, faculteit, onderwijsmethoden, 
materialen en beurzen kunnen beheren  

Zorg ervoor dat subsidies geen verband houden 
met verkopen in het verleden, het heden en de 
toekomst  

GIFTEN & DONATIES  

Ontmoedig het geven van geschenken 

Beperk de geschenken tot incidentele, 
bescheiden giften 

Doneer uitsluitend aan 

DO's 

 

LEEF DE 4 BASISPRINCIPES VAN DE COCIR-CODE NA  

 

SCHEIDING TUSSEN VOORDELEN EN BESLUITVORMING  

EVENREDIGHEID VAN BELONING VOOR GELEVERDE DIENSTEN   

TRANSPARANTIE IN HET BEHEER VAN ZORGPROFESSIONALS 

VASTLEGGEN VAN GELEVERDE VOORDELEN  

 

 

 

 

 



  

 

 

 
  

 

EUROPEES COMITÉ DAT DE RADIOLOGISCHE, ELEKTROMEDISCHE EN IT INDUSTRIE VOOR DE 

GEZONDHEIDSZORG VERTEGENWOORDIGT 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

liefdadigheidsorganisaties  

Ga via de interne evaluatieprocedure na of 
donaties niet gelinkt zijn aan zakelijke 
transacties uit het verleden, het heden of de 
toekomst 

EDUCATIEVE SUBSIDIES 

Geef geen subsidies aan individuele 
zorgprofessionals  

Gebruik subsidies niet om rechtstreeks giften 
van professoren, voorzitters van afdelingen of 
personen met een gelijkaardige positie te 
financieren, noch om de budgetten van de 
afdelingen te vervangen  

BIJEENKOMSTEN, GASTVRIJHEID & 
CONFERENTIES 

Organiseer geen bijeenkomsten op ongepaste 
locaties  

Neem niet deel aan conferenties zonder 
duidelijke wetenschappelijke of educatieve 
inhoud of waarde 

Behandel de zorgprofessional niet op een 
overdadige manier  

Zorg niet voor gastvrijheid die buitensporig is in 
verhouding met de bijeenkomst 

Nodig geen andere personen dan de 
zorgprofessional uit (bijv. echtgeno(o)t(e))  

Verberg uw bijdrage voor het instituut van de 
zorgprofessional  

OVERHEIDSOPDRACHTEN 

Beïnvloed technische specificaties niet op een 
onrechtmatige manier 

Bied geen giften of andere voordelen, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, aan om 
zorgprofessionals op een ongepaste manier te 
beïnvloeden tijdens de openbare 
aanbestedingsprocedure  

Moedig de aanbestedende overheidsdienst niet 
aan om onnodig te zoeken naar vrijstellingen 
van openbare aanbestedingsprocedures  

GIFTEN & DONATIES  

Overlaad zorgprofessionals niet met geschenken 

Geef geen cash of cashequivalenten  

Doneer niet aan doeleinden of aan organisaties 
die niet aan liefdadigheid doen  

Doneer niet met de bedoeling een zakelijke 

transactie te beïnvloeden 

Verberg uw donatie niet voor de instelling van 
de zorgprofessional  

OVEREENKOMSTEN VOOR CONSULTANCY & 
ONDERZOEK 

Neem geen zorgprofessionals aan zonder dat 
daar een legitieme behoefte aan is, zonder de 
capaciteiten grondig te bekijken en zonder de 
wetenschappelijke bijdrage te evalueren  

Link financiering voor onderzoek niet aan de 

verkoop van producten van leden (tenzij het 
product specifiek wordt gebruikt in het 
onderzoek of vermeld wordt in de inschrijving) 

Zorg voor duidelijk te leveren producten en 
tijdschema's  

Verberg de overeenkomst niet voor de instelling 
van de zorgprofessional  

Leg geen vergoeding vast zonder stil te staan 
bij de reële marktwaarde 

APPARATUUR VOOR DEMONSTRATIE & 
EVALUATIE   

Leen apparatuur niet zonder een gepaste reden 
en niet voor een periode langer dan 6 maanden  

Verberg de geleende apparatuur niet voor de 
instelling van de zorgprofessional  

ONAFHANKELIJKE DERDE PARTIJEN 
(ODP's) 

Laat niet na zorgvuldig te werk te gaan met 
voorgestelde ODP's 

Laat niet na toezicht te houden op ODP's en ze 
op te leiden 

DON'T's 
 
VERWAARLOOS DE 4 BASISPRINCIPES VAN DE COCIR-GEDRAGSCODE NIET 

 

 

 

 

 

Raadpleeg de relevante vragen & antwoorden voor interpretatieve begeleiding.  Vraag raad of meld 

bezorgdheden aan het comité van de COCIR-gedragscode. 
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begeleiding.  Vraag raad of meld 

bezorgdheden aan het comité van de 
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