IBLCE-formulier voor Openheid van Zaken ten aanzien van Spreker
en Belangenconflict
Aanbieders: CERP-studiepunten kunnen niet erkend worden voor programma’s die worden
gesponsord door of verbonden zijn met organisaties die de Internationale Code voor het op de
markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk (WHO code) en daaropvolgende
resoluties schenden, met inbegrip van programma’s met een spreker die banden heeft met een
organisatie die binnen deze werkingssfeer valt. De aanbieder van het programma is
verantwoordelijk om ingevulde formulieren voor Openheid van Zaken ten aanzien van Spreker en
Belangenconflict voor elke spreker die op het programma van de aanbieder staat te verspreiden, te
verzamelen en te bewaren. De aanbieder van het programma is ook verantwoordelijk om bij de
aanvraag van de korte termijn aanbieder een kopie te voegen van het Openheid van Zaken
formulier, dat door elke spreker bij de educatieve activiteit werd ingevuld.
Naam aanbieder:

Naam programma:

Datum(s) programma:

De IBLCE doet haar uiterste best om haar beleid van evenwicht, onafhankelijkheid,
objectiviteit en wetenschappelijke nauwkeurigheid bij de onderwijsactiviteiten te verzekeren en
voor het in aanmerking komen voor het verkrijgen van IBLCE studiepunten voor permanente
educatie. Van alle sprekers/presentatoren die deelnemen aan een programma dat voor IBLCE
studiepunten voor permanente educatie erkend wordt, wordt verwacht dat zij de deelnemers aan
het programma op de hoogte stellen van hun banden met organisaties die het onderwerp van
hun presentatie kunnen beïnvloeden. Dergelijke banden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
•
•

Bedrijven en commerciële organisaties, zoals gedefinieerd in het IBLCE-beleid
Minimalisering van de commerciële invloed op het onderwijsbeleid
Ieder ander persoon of elke organisatie die een relatie heeft met het onderwerp
van de presentatie of het algemene onderwerp van het totale programma.

In het geval dat, een concurrerend belang wordt vastgesteld waarbij het concurrerende belang
een relatie heeft met een organisatie die valt binnen de werkingssfeer van de WHO Code, is het
de verantwoordelijkheid van de CERP aanbieder, voorafgaand aan het indienen van het CERPstudiepunten programma, deze relatie zorgvuldig te overwegen. De IBLCE zal alle
geopenbaarde conflicten beoordelen en deze per geval in overweging nemen. De IBLCE
behoudt zich het recht voor om de definitieve beslissing te nemen over het toelaten van een
bepaald persoon als spreker bij een CERP-programma.
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Voorbeelden van een concurrerend belang of relatie omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
•

subsidie/steun bij onderzoek;

•

ontvangst van honoraria, reizen of andere voordelen;

•

optreden als adviseur/onafhankelijk aannemer, werknemer, functionaris of directeur,
of een financieel belang hebben; deelname als deel van een sprekersbureau of
regelmatig bijdragen aan een publicatie;

•

het hebben van een goede vriend of een familielid die functionaris, directeur of
werknemer is, of die een financieel belang heeft; en elke andere financiële of
materiële ondersteuning.

Eigen verklaring van de spreker betreffende concurrerende belangen of
banden
Sprekers: Lees bovenstaand beleid en verstrek vervolgens volgende informatie. Stuur het
ingevulde formulier zo spoedig mogelijk terug naar de aanbieder van het programma.

Naam:

In verband met dit programma heb ik geen feitelijke of potentiële verklaring af te leggen.
Ik heb een concurrerend belang of relatie waarvan gedacht zou kunnen worden dat deze
van invloed is op mijn presentatie. Onderstaand heb ik al mijn huidige concurrerende
belangen en relaties opgegeven.
Concurrerend belang of relatie*

Naam van de persoon/organisatie
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Ik geef hierbij de IBLCE toestemming om informatie over mij te verwerken, inclusief informatie
verkregen van de aanbieder van de permanente educatie, voor de verificatie van mijn bevoegdheid
als spreker en de status van mijn organisatorische banden.
Handtekening:

Datum:
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