2020 EFPIA Methodiek (Patiëntenorganisaties) – Lilly Nederland BV
Patiëntenorganisaties zijn een belangrijke drijfveer om de farmaceutische industrie meer patiëntgericht te
maken; ze bieden waardevol inzicht in de ontwikkeling en verbetering van innovatieve behandelingen en
praktijken.
De relaties tussen farmaceutische bedrijven en patiëntenorganisaties worden gereguleerd door de EFPIAcode en nationale industriecodes om de openbare bekendmaking van elke samenwerking af te dwingen. Het
is van groot belang dat deze richtlijnen worden gevolgd om te voldoen aan hoge normen voor transparantie
en integriteit tussen de farmaceutische industrie en patiëntenorganisaties in heel Europa.
Deze methodologische notitie is bedoeld als ondersteunende documentatie voor de rapportage van de
relaties tussen Lilly en patiëntenorganisaties die jaarlijks wordt gepubliceerd. Het onderstreept de reden
voor de interacties tussen Lilly en patiëntenorganisaties en beschrijft de methodiek die wordt toegepast
om te voldoen aan de rapporteringsvereisten zoals die zijn beschreven in de EFPIA Disclosure Code en de
lokale transparantiecode.
Patiëntenorganisaties worden omschreven als een rechtspersoon/entiteit zonder winstoogmerk (met
inbegrip van de overkoepelende organisatie waarvan zij deel uitmaken), die hoofdzakelijk bestaan uit
patiënten en/of zorgverleners, die de behoeften van patiënten en/of zorgverleners vertegenwoordigen
en/of ondersteunen en waarvan het bedrijfsadres, de vestigingsplaats of de primaire vestigingsplaats zich
in Europa bevindt.
In het rapport van de relatie met patiëntenorganisaties wordt per land een overzicht gegeven:
• Het type ondersteuning dat Lilly aan de patiëntenorganisatie biedt, d.w.z. - financiële, indirecte of
significante niet- financiële ondersteuning
• De beschrijving van de aard van de financiering, of projectbeschrijving voor elke transactie.
• Het transactiebedrag in lokale valuta indien er een monetaire waarde aan verbonden is

Grensoverschrijdende overdracht van waarden
Lilly definieert grensoverschrijdende overdracht aan waarden als een overdracht van waarde aan een
patiëntenorganisatie waarbij de Lilly-divisie die de financiering verstrekt, gevestigd is buiten het land van de
begunstigde patiëntenorganisatie. Deze overdracht van waarden worden openbaar gemaakt in het land waar
de patiëntenorganisatie is geregistreerd. Deze grensoverschrijdende overdracht van waarden worden
opgenomen in de relevante rapporten van de patiëntenorganisatie als 'Internationale ondersteuning'.

Liefdadigheidsgiften
Elk jaar nemen Lilly-medewerkers onder leiding van het Corporate Social Responsibility-team deel aan diverse
fondsenwervingsactiviteiten en initiatieven voor liefdadigheidsorganisaties, waaraan Lilly ook kan bijdragen.

COVID-19
Volgens de EFPIA-richtsnoeren moeten alle ondernemingen die lid zijn van de EFPIA in hun methodologische
notitie gedetailleerde uitleg geven over de gevolgen van COVID-19 voor de openbaarmakingsgegevens,
indien van toepassing.
De COVID-19-pandemie heeft geleid tot nieuwe manieren van werken voor farmaceutische bedrijven, waarbij
kantoorbezoeken en persoonlijke congressen vervangen zijn door virtuele afspraken om de dialoog en
wetenschappelijke uitwisseling met de medische gemeenschap in stand te houden en tegelijkertijd de
gezondheid en veiligheid van patiënten, zorgverleners en hun eigen werknemers te beschermen. Het is

belangrijk om ervoor te zorgen dat alle transacties die als gevolg van de pandemie ontstaan, in het rapport
van de patiëntenorganisatie worden weergegeven indien ze als rapporteerbaar worden beschouwd en een
monetaire waarde of significante niet-financiële waarde hebben die ermee verband houdt. Zo kan er
bijvoorbeeld sprake zijn van een toename van virtuele campagnes of samenwerkingsverbanden met
patiëntenorganisaties om samenwerking tijdens reisbeperkingen te vergemakkelijken. Er zijn in 2020 ook veel
donaties van persoonlijke beschermingsmiddelen geweest en als dit soort donaties aan patiëntenorganisaties
zijn gedaan, is het belangrijk dat deze worden gemeld om ervoor te zorgen dat Lilly zich houdt aan de ethische
richtlijnen in het licht van COVID-19, die zijn weergegeven in de bijgewerkte EFPIA-praktijkcode

Rapport Regeneratie
Wat de correcties van de rapporten betreft, kan het nodig zijn om, zodra de rapporten zijn gepubliceerd, de
voor het publiek toegankelijke rapporten te actualiseren. Zodra de herzieningen zijn uitgevoerd, kan het
nodig zijn de publiekelijk beschikbare rapporten bij te werken om de wijzigingen weer te geven.
Publicatiedatum: De publicatiedatum is gelijk aan de datum waarop het rapport via interne systemen wordt
gegenereerd.
Deze gegevens zullen gedurende 3 jaar in het publieke domein gepubliceerd blijven.

