DO’S
HOUDT UAAN DE 4 BASISPRINCIPES VAN DE COCIR-GEDRAGSCODE:
SCHEIDINGTUSSEN VOORDELEN EN BESLUITVORMING
EVENREDIGHEID VAN BELONING VOOR GELEVERDE DIENSTEN
TRANSPARANTIEBINNEN HET MANAGEMENT VAN ZORGPROFESSIONALS
DOCUMENTATIEVAN GEBODEN VOORDELEN
BIJEENKOMSTEN, GASTVRIJHEID EN
CONFERENTIES
Ervoor zorgen dat er een legitieme reden en
een geschikte locatie zijn voor een
bijeenkomst

OPENBARE AANBESTEDINGEN
Het mogelijk maken dat opdrachtgevende
autoriteiten zonder bemoeienis open en
objectieve technische specificaties kunnen
formuleren

Redelijke reis- en verblijfkosten vergoeden aan
individuele zorgprofessionals, uitsluitend voor
door leden georganiseerde educatieve en
wetenschappelijke conferenties
In geval van conferenties van derden levert u
alleen een financiële bijdrage aan individuele
zorgprofessionals als (1) het door een derde
georganiseerde evenement een proceduretraining van derden is, d.w.z. een praktische
training die in het algemeen wordt gehouden
in een klinische omgeving of (2) als de
individuele zorgprofessional een spreker of een
professionele trainer is die door een lid is
uitgenodigd om te spreken op een
satellietsymposium dat door het lid wordt
georganiseerd in het kader van de conferentie
van een derde

Er rekening mee houden dat opdrachtgevende
autoriteiten maar beperkte mogelijkheden
hebben om openbare aanbestedingsprocedures
te vermijden

Ervoor zorgen dat gastvrijheid zowel qua tijd
als focus ondergeschikt is aan de bijeenkomst
zelf

Het principe van gelijke behandeling van
bieders in acht nemen als u handelt in de rol
van onafhankelijke consultant voor een
opdrachtgevende autoriteit

Bijeenkomsten en bijbehorende gastvrijheid
strikt beperken tot personen die een
professioneel belang bij de bijeenkomst
hebben

Er rekening mee houden dat opdrachtgevende
autoriteiten maar beperkte mogelijkheden
hebben om aanbestedingsdocumenten of de
leveringsomvang te wijzigen

Financiële bijdragen aan conferenties voor
wetenschappelijke of educatieve activiteiten
alleen leveren aan de organisator van de
conferentie en transparant zijn over de
geleverde bijdrage
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CONSULTANCY- EN
ONDERZOEKSOVEREENKOMSTEN

ONAFHANKELIJKE DERDEN

Ervoor zorgen dat er een legitieme reden voor
de gecontracteerde diensten is, op basis van
de kwalificaties en expertise van de
zorgprofessional

Onafhankelijke derden kiezen die zichzelf
verplichten integer en conform de wet te
handelen

Diensten en leveringen vastleggen in een
ondertekend contract

Due diligence uitvoeren op voorgestelde
onafhankelijke derden

De goedkeuring van de instelling van de
zorgprofessional documenteren

Onafhankelijke derden in contracten
verplichten om te voldoen aan antiomkopingswetten en de COCIR-code

Consultancy vergoeden tegen een reële
marktwaarde

Toezicht houden op onafhankelijke derden en
ze aansturen

DEMONSTRATIE- EN
BEOORDELINGSAPPARATUUR
Apparatuur voor demonstraties/beoordeling
uitsluitend voor een redelijke periode
aanbieden, in de regel minder dan 6 maanden
Zorgen voor goedkeuring van de instelling van
de zorgprofessional
GIFTEN EN LIEFDADIGE DONATIES

ONDERWIJSBEURZEN

Giften ontmoedigen

Alleen beurzen verlenen ter bevordering van
werkelijk medisch, klinisch of technisch
onderwijs of om patiënten of het publiek te
informeren over belangrijke onderwerpen met
betrekking tot gezondheidszorg.

U beperken tot incidentele giften met een
bescheiden waarde

De ontvanger van de financiële ondersteuning
toestaan zelfstandig (i) de inhoud van het
programma, de faculteit, de onderwijsmethoden, het materiaal en de studiebeurstoekenningen te regelen en (ii) individuele
zorgprofessionals te selecteren die van de
financiële ondersteuning kunnen profiteren.

Alleen doneren aan goede doelen van een
liefdadigheidsinstelling

Ervoor zorgen dat beurzen niet afhankelijk zijn
van eerdere, huidige of toekomstige verkopen.

Er door een intern beoordelingsproces voor
zorgen dat donaties niet zijn gekoppeld aan
eerdere, huidige of toekomstige zakelijke
transacties.

Een procedure in het leven roepen waarmee
aanvragen voor onderwijsbeurzen los van de
commerciële activiteiten van het lid worden
beoordeeld en consistent worden
gedocumenteerd.
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SPONSORING
Sponsoring voor een door derden
georganiseerde conferentie of professionele
training uitvoeren via een professionele
organisator van conferenties
De professionele organisator van conferenties
toestaan zelfstandig (i) de inhoud van het
programma, de faculteit, de
onderwijsmethoden, het materiaal en de
studiebeurstoekenningen te regelen en (ii)
individuele zorgprofessionals te selecteren die
van de financiële ondersteuning kunnen
profiteren.

3 van 5 – 15 maart 2018

DON’TS
NEGEER DE 4 BASISPRINCIPES VAN DE COCIR-GEDRAGSCODE NIET
GIFTEN EN LIEFDADIGHEIDSDONATIES

CONSULTANCY- EN
ONDERZOEKSOVEREENKOMSTEN

Zorgprofessionals verwennen met meerdere
giften of buitensporige giften

Zorgprofessionals aantrekken zonder legitieme
noodzaak en zonder hun capaciteiten en
wetenschappelijke bijdrage te beoordelen

Contant geld of vergelijkbare geldmiddelen
geven

Onderzoeksfinanciering koppelen aan verkopen
van producten door leden (tenzij het product
speciaal bedoeld is voor het onderzoek of daar
door aanbesteding aan is gekoppeld)

Doneren aan doelen die geen goede doelen
zijn of organisaties die geen liefdadigheidsinstellingen zijn

Leveringen en tijdlijnen vaag houden

Doneren met de bedoeling een zakelijke
transactie te beïnvloeden

De overeenkomst verzwijgen voor de instelling
van de zorgprofessional

Uw donatie verzwijgen voor de instelling van
de zorgprofessional

Vergoedingen vaststellen zonder rekening te
houden met de reële marktwaarde

DEMONSTRATIE- EN
BEOORDELINGSAPPARATUUR

OPENBARE AANBESTEDINGEN

Apparatuur zonder goede reden of voor een
langere periode dan 6 maanden uitlenen

Technische specificaties onrechtmatig
beïnvloeden

De lening verzwijgen voor de instelling van de
zorgprofessional

Giften of andere voordelen direct of indirect
aanbieden aan zorgprofessionals om ze op een
onjuiste manier te beïnvloeden tijdens het
openbare aanbestedingsproces

BIJEENKOMSTEN, GASTVRIJHEID EN
CONFERENTIES

Opdrachtgevende autoriteiten aanmoedigen
om onrechtmatig te proberen openbare
aanbestedingsprocedures te omzeilen

Bijeenkomsten organiseren op ongepaste
locaties
Financiële steun geven aan individuele
zorgprofessionals voor het bijwonen van
conferenties van derden
Bijdragen aan conferenties zonder duidelijke
wetenschappelijke of educatieve inhoud of
waarde
De zorgprofessional buitensporig gul
behandelen
Gastvrijheid organiseren die in geen
verhouding staat tot de bijeenkomst
Naast de zorgprofessional ook anderen (zoals
echtgenotes/n) uitnodigen
Uw bijdrage verzwijgen voor de instelling van
de zorgprofessional
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ONAFHANKELIJKE DERDEN

ONDERWIJSBEURZEN

Geen due diligence uitvoeren op voorgestelde
onafhankelijke derden

Beurzen uitloven aan individuele
zorgprofessionals

Geen toezicht houden op onafhankelijke
derden en ze niet trainen

Beurzen gebruiken voor rechtstreekse
financiering van professoren, decanen,
deelname van specifieke individuele
zorgprofessionals of andere vergelijkbare
posities of als vervanging van een
faculteitsbudget
Beurzen uitloven die niet beperkt zijn tot
medisch onderwijs zonder controle op het
gebruik van de beurzen door de ontvangers
daarvan

Vragen om bepaalde sprekers of individuele
zorgprofessionals voor conferenties van derden
SPONSORING

Vragen om bepaalde sprekers of individuele
zorgprofessionals voor conferenties van derden

Raadpleeg het gedeelte met vragen en antwoorden voor hulp bij de interpretatie van de richtlijnen.
Vraag om advies aan of meld kwesties bij de COCIR-gedragscodecommissie.
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