Gedragscode Samenwerking met bedrijven
De uitgangspunten en gedragsregels van het Longfonds rond samenwerking met bedrijven zijn
vastgelegd in de Gedragscode Samenwerking met bedrijven. Deze gedragscode moet ervoor zorgen
dat de samenwerking tussen het Longfonds en bedrijven naar ieders tevredenheid verloopt en dat
voor alle partijen precies duidelijk is volgens welke uitgangspunten het Longfonds werkt. De
gedragscode Samenwerking met bedrijven is onlosmakelijk verbonden met het samenwerkingsbeleid
bedrijven.

Uitgangspunten
✓

Samenwerking heeft altijd tot doel het bevorderen van de missie van het Longfonds.

✓

Samenwerking zal nooit in strijd zijn met de wet en andere van toepassing zijnde regelgeving.
Elke vorm van samenwerking zal door het Longfonds getoetst worden op relevante wet- en
regelgeving.

✓

De samenwerkingspartner dient de doelstellingen van het Longfonds te onderschrijven en
respecteert de belangen van longpatiënten en iedereen die dat misschien ooit wordt.

✓

De samenwerkingspartner respecteert de onafhankelijkheid van het Longfonds en diens
medische, politieke en sociale oordelen.

✓

Indien initiatieven mogelijkerwijs in strijd of contraproductief zijn ten opzichte van andere
activiteiten van het Longfonds, wordt door de verantwoordelijke vertegenwoordigers van enerzijds
het Longfonds en anderzijds de samenwerkingspartij vooraf een redelijke belangenafweging
gemaakt.

✓

Het Longfonds zal bij samenwerking op activiteiten- of projectniveau met producenten van
medische producten géén exclusieve relatie aangaan met één enkele producent, tenzij er slechts
één producent van dat medisch product is of bereid is tot samenwerking. Gestreefd wordt samen
te werken met minimaal twee partijen.

✓

Het Longfonds geeft geen keurmerken aan producten of diensten van samenwerkingspartners.

Gedragsregels
✓

Afspraken over het gebruik van naam/logo (Longfonds logo, in actie logo of vriend van logo) en
website worden voorafgaand aan de samenwerking vastgelegd in een overeenkomst, waarin ook
afspraken (waaronder eventueel in rekening te brengen kosten) worden gemaakt over copyright
en andere rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld merkrechten.

✓

De naam van het Longfonds zal niet gebruikt worden om specifieke producten expliciet aan te
bevelen, met uitzondering van hetgeen in onderstaand punt gesteld.
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✓

In communicatie-uitingen van ‘niet-medische’ producten waaraan de producent geen onterechte
gezondheidsclaims verbindt, kan de naam van het Longfonds gebruikt worden na
overeenstemming over de wijze waarop. De onafhankelijkheid van het Longfonds mag hier nooit
in het geding komen.

✓

Het Longfonds heeft te allen tijde het recht onafhankelijke informatie te verstrekken over de
effecten van producten op de (long) gezondheid van mens, ook als deze producten onderdeel
uitmaken van een samenwerking(overeenkomst).

✓

Het Longfonds aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, in verband met de
dienstverlening door de samenwerkingspartner. Het Longfonds staat op geen enkele wijze in voor
de kwaliteit van de producten en diensten die de samenwerkingspartner aanbiedt.

✓

Het Longfonds zal een disclaimer bijvoegen bij de overeengekomen communicatie-uiting. In de
disclaimer wordt vermeld dat de verantwoordelijkheid voor de werking van het product bij de
producent ligt en het Longfonds gevrijwaard is van mogelijke claims over de werking.
Bijvoorbeeld: “Deze producten zijn niet getest door het Longfonds. De aanschaf van de producten
of diensten is voor eigen risico.”

✓

Indien de kans bestaat dat de onafhankelijkheid, de betrouwbaarheid, de geloofwaardigheid of de
reputatie van het Longfonds in gedrang komt, kan het Longfonds besluiten zich terug te trekken
uit het initiatief en de samenwerkingsovereenkomst zonder nadere voorwaarden te beëindigen
c.q. op te zeggen.

✓

Het Longfonds behoudt zich het recht voor de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig te
beëindigen, indien blijkt dat de samenwerkingspartner onterechte gezondheidsclaims legt.

✓

Het Longfonds verstrekt (als tegenprestatie) aan derden geen tot personen herleidbare gegevens
van leden van de doelgroep, indien zij daarvoor geen toestemming hebben gegeven. Het
Longfonds zal leden van de doelgroep in de gelegenheid stellen hun toestemming te weigeren.
Hierbij zal het Longfonds alle regelgeving omtrent de wet persoonsgegevens strikt handhaven.

✓

Het Longfonds maakt openbaar melding van de samenwerkingen (en eventuele bijkomende
inkomsten) via haar website en het jaarverslag.

✓

Medewerkers van het Longfonds nemen geen relatiegeschenken aan op persoonlijke titel
wanneer deze een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 45,=, dan wel wanneer de waarde
daarvan niet in balans is met de waarde van de geleverde prestatie.

✓

Elk aangeboden relatiegeschenk wordt, ongeacht de waarde gemeld aan de direct
leidinggevende. Elke schijn of mogelijke schijn van individuele belangenverstrengeling is
aanleiding om geen samenwerkingsrelatie aan te gaan.
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Uitsluitingen
Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid en rekening houdend met de tien principes van het
UN Global Compact werkt het Longfonds niet samen met bedrijven waar de volgende thema’s een rol
spelen:
✓ Schending van mensenrechten
✓ Kinderarbeid
✓ Dwangarbeid
✓ Discriminatie
✓ Corruptie
✓ Aantasting van natuur, milieu en klimaat
✓ Beperking van vrije vakvereniging en collectieve onderhandeling
✓ Productie en levering van wapensystemen
✓ Productie van tabak, sigaretten en sigaren
✓ Productie van pornografie
✓ Het aanzetten tot gokverslaving
✓ De productie van bont
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Toelichting termen gedragscode
Medische Producten
In het kader van deze gedragscode verstaan we hieronder producten en materialen die aanbevolen zijn om:
✓

patiënten te genezen of hierbij te ondersteunen

✓

ziekten, aandoeningen of ziekteverschijnselen te voorkomen, of

✓

een medische diagnose te kunnen stellen.

Daaronder vallen:
Geneesmiddelen
Substantie of samenstelling van substanties, welke is bestemd te worden gebruikt of op enigerlei wijze wordt
aangeduid of aanbevolen als zijnde geschikt voor:
A. het genezen, lenigen of voorkomen van enige aandoening, ziekte, ziekteverschijnsel, pijn, verwonding of
gebrek bij de mens.
B. het herstellen, verbeteren of wijzigen van het functioneren van organen bij de mens.
C. het stellen van een medische diagnose door toediening aan of aanwending bij de mens.
Homeopathische geneesmiddelen
Homeopathische farmaceutische producten worden door de wet omschreven als geneesmiddelen die bereid
worden volgens een homeopathisch fabricageprocédé, dat beschreven staat in de Europese Farmacopee, of in
een door de Europese lidstaten officieel gebruikte farmacopee, en dat verkregen is uit producten, substanties of
mengsels die homeopathische grondstoffen worden genoemd.
Voor zover zij aan bovenstaande omschrijving voldoen, horen ook antroposofische farmaceutische producten
hiertoe.
Medische hulpmiddelen
Hulpmiddelen volgens artikel 1 lid 1 sub a van de wet op de medische hulpmiddelen (WMH): ”Elk instrument,
toestel of apparaat, elke stof of elk ander artikel dat of die alleen of in combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van
de software die voor de goede werking ervan benodigd is, en dat of die door de fabrikant bestemd is om bij de
mens voor de volgende doeleinden te worden aangewend:
✓

diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten

✓

diagnose, bewaking, behandeling, verlichting of compensatie van verwondingen of een handicap

✓

onderzoek naar of vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch proces

✓

beheersing van de bevruchting, waarbij de belangrijkste beoogde werking in of aan het menselijk lichaam
niet met farmacologische of immunologische middelen of door metabolisme wordt bereikt, maar wel door
dergelijke middelen kan worden ondersteund.”

Niet medische producten
In dit kader worden onder niet-medische producten verstaan producten die niet vallen onder de hierboven
omschreven medische producten. Hieronder vallen onder andere:
Gezondheidsproducten
Producten in een farmaceutische vorm en met een farmaceutisch uiterlijk of waarvoor een aan gezondheid
gerelateerde primaire functie wordt geclaimd, zonder dat ze daardoor een geneesmiddel worden.
Gezondheidsproducten zijn niet bestemd om te worden gebruikt als geneesmiddel en vallen in principe onder de
Warenwet. Hieronder vallen o.a. voedingssupplementen voor zover niet geregistreerd.
Gezondheidsgerelateerde producten
Niet-medische producten waaraan de fabrikant een gezondheidsclaim verbindt in relatie tot de ziektes astma of
COPD; bijvoorbeeld luchtfilters, stofzuigers, vloerbedekking, et cetera.
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