"In verband met het aannemen van het ZOLL-beleid voor conformiteit ten behoeve van
interactie met professionals in de gezondheidszorg ontvangt u aanvullende informatie in
uw eigen taal. Met deze informatie kunnen eventuele vragen die u heeft, mogelijk
beantwoord worden. Klik op de onderstaande koppeling in uw taal om de aanvullende
informatie weer te geven."
ADVAMED GEDRAGSCODE
”Toegestaan”
Producttraining en scholingsondersteuning: mits op geschikte locaties en gegeven
door gekwalificeerde personen.
• Bescheiden maaltijden: geen niet-beroepsbeoefenaren toegestaan.
Aanvaardbare reisafstand toegestaan.
• Apparatuur voor demo's/ evaluatie: juiste documentatie is vereist.
• Congressen en nascholingen door 3e partijen georganiseerd: betalingen aan de
sponsor. De sponsor organiseert het evenement. Bescheiden maaltijden zijn
toegestaan, geen niet-beroepsbeoefenaren toegestaan .
• Verkoop-, reclame- en zakelijke bijeenkomsten. Aanvaardbare reisafstand en
maaltijden. Er mogen geen niet-beroepsbeoefenaren zijn op een locatie buiten de
werkplek van de professional in de gezondheidszorg.
• Consultancy overeenkomst: schriftelijk en gespecificeerd, redelijke marktconforme
vergoeding, schriftelijke goedkeuring vooraf.
• Geschenken: uitsluitend voor scholing, ten bate van de patiënt. Waarde minder dan $
100.
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GEDRAGSCODE VAN ADVAMED
Niet toegestaan”
Zaken met betrekking tot amusement of recreatie. Golf, toegangskaarten voor
sportevenementen, vakantietrips, bijeenkomsten in recreatieoorden enzovoort).
• Geen geschenken met een waarde van meer dan $ 100. Geen promotieartikelen
die zijn voorzien van een bedrijfslogo: iPods, MP3-spelers, USB-sticks.
• Geen geld of equivalenten van geld. Niets dat kan worden uitgelegd als een
aansporing om de medische apparatuur te kopen.
• Geen niet-beroepsbeoefenaren toegestaan bij maaltijden. Geen betaling of
verschaffing van maaltijden met professionals in de gezondheidszorg als de zakelijke
bespreking geen productfuncties, contractonderhandelingen of verkoopbepalingen
omvat.
• Geen betalingen aan sprekers/consultants als vergoeding. Zonder een schriftelijke
overeenkomst en relevante documentatie die dit ondersteunt.
• Niets waarvan u wilt dat uw familie of vrienden het in de krant lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bob Pereira: rpereira@zoll.com

