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De gedragscode

Onze visie Het verschil maken  
in het leven van 
een patiënt.

Ons doel Innovatie in chirurgie.  
Vooruitgang in de zorg. 
Levens veranderen.

Onze 
waarden

We denken.  
We doen.  
We zorgen voor iedereen.

NuVasive ethische 
gedragscode
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Een bericht van onze CEO  
Het is onze missie het verschil te maken in het leven van patiënten. We stellen onszelf daartoe 
duidelijke doelen en hebben dezelfde mentaliteit. Onze waarden - De Cheetah Way - zijn gericht op 
onze doelstellingen, waarden, competenties en strategieën. Ten grondslag aan de Cheetah Way ligt 
onze tomeloze inzet voor de principes van integriteit, leiderschap, verantwoordelijkheid, helderheid en 
inclusie die in onze gedragscode uiteen worden gezet.  

Deze gedragscode is opgesteld op basis van onze waarden en dient als leidraad voor onze keuzes. 
We moeten allemaal integer handelen, eerlijk zaken doen en elkaar stimuleren om het juiste te doen. 
Onze gedragscode moedigt ons aan om de keuzes die we elke dag maken te evalueren en helpt ons 
de juiste beslissingen te nemen. Het is belangrijk dat u de Code leest en begrijpt en deze op uw 
individuele rol in ons bedrijf toepast.   

Chris Barry, CEO

NuVasive ethische 
gedragscode

Beslissingen die u als aandeelhouder van NuVasive neemt, worden geleid door onze 
visie, doelstelling en waarden. Op basis daarvan nemen we beslissingen. 

De code helpt u zich bewust te worden van wat we van elkaar mogen verwachten als we 
ons professioneel gedragen. Als u iets ziet dat schade kan toebrengen aan NuVasive, onze 
medewerkers, onze gemeenschappen of de chirurgen en patiënten die wij bedienen, moet u dit 
melden. Ik verwacht van onze managers dat ze zorgen voor een werkomgeving waarin mensen 
dingen durven te zeggen en waar bezorgdheid serieus wordt genomen. Het is van cruciaal 
belang dat we mogelijke problemen vroegtijdig herkennen, zodat we snel en effectief kunnen 
handelen voordat het grotere problemen worden.   

Als u een vraag heeft of twijfelt over hoe u moet handelen in een bepaalde situatie, raadpleegt 
u de Code of neemt u contact op met het management of met ons Global Risk & Integrity-team 
voor advies. Naleving van de Code is ieders verantwoordelijkheid; de hele dag, elke dag.      

Met vriendelijke groeten, 
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Het belang van de code

Onze Code  zet de principes uiteen die het gedrag van alle 
medewerkersaandeelhouders, functionarissen en bestuurders wereldwijd 
voorschrijven, en het is de basis van al onze zakelijke beleidsregels  
en procedures. 

Onze toewijding aan de Code helpt te verzekeren dat alle aspecten van ons 
wereldwijde bedrijf in overeenstemming zijn met de financiële, juridische 
en ethische normen binnen onze branche. Het is van belang dat al onze 
medewerkers onze Code lezen, begrijpen en opvolgen. Wij zijn allemaal 
verantwoordelijk voor ons gedrag dat in overeenstemming zou moeten zijn 
met onze Code, en de wetten en voorschriften van de landen waar wij actief 
zijn. Wij verwachten dat onze distributeurs, verkoopvertegenwoordigers en 
andere derden vertegenwoordigers ("Derde Partijen") zich aan onze Code 
houden en de hoogste ethische en juridische normen handhaven. 

NuVasive ethische 
gedragscode
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Onze leidende principes

Onze toewijding aan ethisch en rechtmatig gedrag vormt de kern van onze Code, 
en als medewerkers van NuVasive streven we er voortdurend naar volgens de 
ethische standaarden te handelen. Echter bijzonder genoeg gaat onze Code verder 
dan het handelen op ethische en wettelijke wijze. Het biedt richtlijnen voor onze 
interacties met elkaar, onze klanten en het publiek. De volgende principes zouden 
ons gedrag moeten leiden:

Bij twijfel dienen we allemaal ons gezond verstand te gebruiken bij het bepalen hoe we ons zouden moeten 
gedragen, omdat onze Code niet alle omstandigheden aankaart. Wij dienen hulp te zoeken, vragen te stellen 
of bezorgdheden te uiten, als we twijfelen over hoe we moeten reageren op een bepaalde situatie. 

Inclusie:
Moedig diversiteit aan en sta open 
voor verschillende standpunten.

Helderheid:
Wees open, eerlijk en opbouwend.

Verantwoording: 
Heb de moed om  
verantwoording te nemen. 

Integriteit:
Wees betrouwbaar en handel  
op ethische wijze. 

Leiderschap : 
Geef het goede voorbeeld  
en leid met respect. 

NuVasive ethische 
gedragscode
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Gevolgen van niet-nakoming
We moeten bewust zijn van en al onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren 
volgens onze Code, evenals alle toepasselijke bedrijfsbeleidsregels, 
wetten en voorschriften van de landen waar we werken of 
zakendoen. Als zodanig worden schendingen van onze Code zeer 
ernstig genomen en zullen deze onderworpen worden aan uitvoerig 
onderzoek. Schendingen kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen 
waaronder informeel advies, omscholing, ontslag of het melden van 
criminele activiteit, indien van toepassing. 

Het melden van problemen en vragen  
om hulp 
Samen zijn we verantwoordelijk voor het handhaven van een 
cultuur van verantwoording en helderheid en het is zeer belangrijk 
dat we open blijven communiceren. Alle medewerkers worden 
aangemoedigd om eventuele bezorgdheden te uiten bij hun 
managers. NuVasive vertrouwt erop en verwacht dat iedereen zich 
durft uit te spreken als een overtreding of onze gedragscode of de 
wet wordt waargenomen of vermoed.  

Training en opleiding
Wij zijn van mening dat het voorzetten van onderwijs en 
training bijdraagt aan ons succes en helpt ons te voldoen aan de 
complexe wetten, voorschriften, regels en richtlijnen die onze 
bedrijfsactiviteiten regelen. Dienovereenkomstig dienen alle 
medewerkers, functionarissen en directeuren een voortdurende 
training te volgen, om onder andere te verzekeren dat onze Code, 
ons beleid en de toepasselijke wettelijke vereisten in de landen 
waar we actief zijn, worden nageleefd. Het niet tijdig slagen en/
of voltooien van de vereiste en verplichte training kan leiden tot 
disciplinaire maatregelen.

Verantwoordelijkheid van managers
Managers hebben extra verantwoordelijkheden. Er wordt van hen 
verwacht dat ze vertrouwen wekken, het goede voorbeeld geven, zich 
gepast gedragen en hun teams helpen de code en ander beleid te 
begrijpen en na te leven. 

Als onderdeel van hun verantwoordelijkheden  
moeten managers:

Als iemand zich niet op zijn of haar gemak voelt om bezorgdheden te 
uiten bij het management, kunnen deze ook worden geuit bij Human 
Resources, een advocaat bij onze Juridische Afdeling, de afdeling voor 
Wereldwijd Risico en Integriteit of via het Meldpunt voor Integriteit. 
Desalniettemin dient onwettig of onethisch gedrag, evenals iedere 
schending van onze Code of beleid, te worden gemeld. NuVasive 
verbiedt eventuele vergeldingsacties tegen iemand die te goeder trouw 
een bezorgdheid uit of probleem meldt. Vergeldingsacties tegen iemand 
die te goeder trouw een melding doet, vormt zelfs een schending van 
onze Code. 

met hun team over de code praten en uitleggen 
hoe onze ethische overtuiging ten grondslag ligt 
aan de manier waarop we zaken doen; 

snel actie ondernemen als ze een schending van de 
code of de geldende wetgeving vermoeden.

mensen aanmoedigen om hun 
zorgen te uiten; en 

NuVasive ethische 
gedragscode
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Vragen, bezorgdheden of meldingen  
kunnen worden gericht tot: 

- online via:

lighthouse-services.com/NuVasiveIntegrityHotline

Brazilië 
0-800-591-9068 
Italië 
800-798-774 
Nederland  
31-850644006 
Colombia 
01-800-5189518 
Spanje 
34-518880508 
Frankrijk 
0805-080039

Let op: Indien wettelijk toegestaan, kunnen meldingen anoniem worden 
gedaan. Echter het onthullen van uw identiteit stelt ons NuVasive in staat  
om een vlot en uitgebreid onderzoek uit te voeren. 

Onze Compliance and Ethics Liaisons (CEL's) 
zijn medewerkers die zijn geselecteerd 
om te helpen binnen het hele bedrijf de 
doelstellingen van onze Code te promoten en 
te verankeren. Onze CELs zetten zich in voor 
een ethische bedrijfscultuur die overal ter 
wereld binnen onze organisatie schaalbaar, 
consistent en relevant is. Ook ondersteunen 
ze hun lokale vestigingen op het gebied van 
naleving, privacy, veiligheid en beveiliging. 

• Onze Nalevingsfunctionaris via ComplianceOfficer@nuvasive.com, 

• Een lid van onze afdeling Wereldwijd Risico en Integriteit  
via GRI@nuvasive.com,

• Een contactpersoon voor Naleving en Ethiek (CEL, Compliance and 
Ethics Liaison),  

• Een lid van onze Human Humanresourcesafdeling, of 

• Een advocaat bij onze Juridische Afdeling via het Meldpunt voor 
Integriteit (24/7): 

NuVasive ethische 
gedragscode

Verenigde Staten 
1-866-907-7409 
Australië  
1-800-037-469 
Puerto Rico 
1-866-907-7409 
Duitsland 
0800-236-6687 
Singapore 
800-130-1925 
Japan 
0120-974-965 
Verenigd Koninkrijk  
0808-189-0507 
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Diversiteit en inclusie 
Bij NuVasive geloven we in innovatie op basis van verschillen en niet op basis van overeenkomsten. We profiteren van de verschillen in elkaar en in 
alle anderen met wie we omgaan. Wij geloven dat onze mensen onze grootste troef zijn en dat we op basis van verschillende ideeën, achtergronden, 
interesses en overtuigingen sneller kunnen innoveren, zorg voor patiënten kunnen verbeteren en ons bedrijf sterker maken. Met dit doel zet NuVasive 
zich in voor diversiteit en inclusie in alles wat we doen - van hoe we talentvolle medewerkers aannemen, leiders opleiden en ontwikkelen, en beleid en 
praktijken ontwikkelen die op holistische wijze verandering stimuleren.   

Productieve, veilige en  
betrouwbare werkplek

Discriminatie en intimidatie verboden 
Voor discriminatie en intimidatie is geen plaats bij NuVasive. We 
tolereren verbale of fysieke intimidatie, pesten of enig gedrag 
dat een intimiderende, beledigende, beledigende of vijandige 
werkomgeving creëert in geen geval. We verwachten van alle 
medewerkers en derde partijen met wie we samenwerken, inclusief 
zorgverleners (HCP's), dat ze onze waarden naleven. We tonen ook 
respect voor onszelf en elkaar door ons uit te spreken wanneer 
we discriminatie of intimidatie waarnemen of ervaren. We nemen 
onmiddellijk contact op en melden de situatie via een van de 
bovengenoemde kanalen.  

Gelijke kansen op werk  
NuVasive streeft ernaar iedereen eerlijk en met respect te 
behandelen. Dit uit zich in het bieden van gelijke kansen op 
werk voor alle medewerkers en sollicitanten. We verbieden 
discriminatie. Bij beslissingen over werkgelegenheid 
richten we ons op individuele kwalificaties, aantoonbare 
vaardigheden, capaciteiten en prestaties, evenals andere 
factoren die relevant zijn voor de functie.    
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Veiligheid op de werkplek
Veilig kunnen werken is van groot belang voor NuVasive. 
We zijn niet alleen allemaal verantwoordelijk voor onze 
eigen gezondheid en veiligheid, maar ook voor die van 
onze collega's en onze werkomgeving. Dit betekent dat 
we verantwoorde keuzes maken (ook als dat moeilijk 
is) en ongevallen, verwondingen en onveilige praktijken 
en omstandigheden onmiddellijk melden. Iedereen is 
er verantwoordelijk voor te weten hoe hij of zij het werk 
veilig en in overeenstemming met de wet kan uitvoeren. 

NuVasive ondersteunt een drugsvrije werkomgeving 
- tijdens kantooruren, na kantooruren en tijdens 
zakenreizen. We moeten ons allemaal kunnen melden - 
zowel binnen als buiten het bedrijfsterrein - zonder onder 
invloed te zijn van middelen die ons zouden kunnen 
verhinderen of belemmeren om ons werk veilig en 
effectief te doen. 

NuVasive heeft geen tolerantie voor handelingen 
of dreigingen van geweld. Om onze werkplek veilig 
te houden, zijn wapens niet toegestaan op het 
Bedrijfsterrein. Het is ook van belang dat we ons houden 
aan alle staats- en federale wetten inzake gezondheid 
en veiligheid, evenals het beleid en de procedures in de 
landen waarin wij werken. 

Veiligheidstips 
U moet altijd onthouden om:

de juiste beschermingsmiddelen  
te dragen,

elke onveilige activiteit te beëindigen en een  
manager in te lichten alvorens verder te gaan,

alle chemicaliën, gevaarlijke en gereguleerde stoffen 
en afval, op de juiste manier te hanteren, op te slaan 
en af te voeren, en

morsen, verwondingen of andere ongevallen zo 
spoedig mogelijk te melden aan  
safety@nuvasive.com.

deel te nemen aan alle vereiste gezondheids-  
en veiligheidstrainingen,

Productieve, veilige en 
betrouwbare werkplek
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Persoonsgegevens 
Privacy en gegevensbescherming zijn belangrijk voor NuVasive. 
We erkennen onze plicht en verantwoordelijkheid om de 
privacy van de patiënten en zorgverleners die onze producten 
en diensten gebruiken te beschermen, evenals die van onze 
medewerkers, sollicitanten en andere derden met wie we 
zaken doen. Onze medewerkers moeten de regels en normen 
met betrekking tot de inzameling, gebruik en opslag van 
persoonsgegevens kennen en begrijpen. 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Onder persoonsgegevens vallen alle gegevens die gebruikt 
kunnen worden, alleen of in combinatie met andere informatie, 
om een individu te identificeren. Het gaat om informatie 
zoals iemands naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, 
rijbewijsnummer, bankrekeningnummers en paspoortnummers. 

Als u zich bewust wordt van inbreuk op persoonlijke of 
vertrouwelijke informatie, meld dat dan aan het Privacy Office 
door te mailen naar privacy@nuvasive.com of de afdeling 
Informatiebeveiliging via infosec@nuvasive.com . Medewerkers 
kunnen ook contact opnemen met de IT Servicedesk. 

Onze medewerkers mogen alleen de minimale hoeveelheid 
persoonsgegevens verzamelen, openen, gebruiken, openbaar 
maken of opslaan die nodig is om een legitiem doel te bereiken 
en alleen met de juiste toestemming en/of indien toegestaan 
door de wet. Evenzo moeten medewerkers alle nodige stappen 
ondernemen om persoonsgegevens te beschermen, te beveiligen 
en alleen zo lang te bewaren als nodig is, door middel van 
effectieve technische en organisatorische maatregelen. 

Bedrijfsactiva en informatiebeveiliging  
Wij hebben een verplichting om alle Bedrijfsactiva, -middelen en vertrouwelijke 
of bedrijfseigen informatie ("Bedrijfsactiva") te beschermen tegen diefstal, 
verlies, misbruik of verspilling. Bedrijfsactiva kunnen tastbare zaken zijn, zoals 
kantoorbenodigdheden, -faciliteiten en Bedrijfsgelden, evenals ontastbare 
zaken zoals bedrijfseigen informatie of Bedrijfsgegevens. Bedrijfseigen 
informatie omvat alle niet-openbare informatie, waaronder financiële gegevens, 
klantgegevens, bedrijfsstrategieën, onderzoeks- en ontwikkelingsgegevens, 
vertrouwelijke intellectuele eigendommen, die bruikbaar zijn voor concurrenten 
of, indien deze informatie 
wordt vrijgegeven, 
schadelijk kan zijn voor het 
Bedrijf, zijn bedrijfspartners 
of klanten. Bedrijfseigen 
informatie mag alleen 
worden ingezien en gebruikt 
voor bevoegde doeleinden, 
en mag niet worden 
gedeeld met iemand 
die geen goedkeuring of 
zakelijke noodzaak heeft 
om deze te ontvangen, 
en moet meteen worden 
verwijderd van (persoonlijke) 
mobiele apparaten die niet van het bedrijf zijn. Als u niet zeker weet of 
bepaalde informatie als eigendomsrechtelijk beschermd wordt beschouwd, 
behandel deze dan als zodanig totdat u daarover uitsluitsel krijgt. Wij moeten 
de technische systemen onderhouden en administratieve en fysieke 
veiligheidsmaatregelen nemen om onze informatiesystemen te beschermen, 
zodat ze beveiligd worden tegen onbevoegd gebruik, schade of omleiding. 
Dit betekent het beschermen van onze computers, mobiele apparaten en 
informatiesystemen tegen cyberaanvallen door te voldoen aan het privacy- en 
beveiligingsbeleid, het gebruiken van encryptiesoftware (indien van toepassing) 
en het informeren van onze IT-afdeling indien we vermoeden dat onze 
systemen zijn aangetast. 

iProtect is ons 
bewustwordingsprogramma voor 
informatiebeveiliging dat gaat over 
de beveiliging, de privacy en het 
beheer van gegevens. Samen als 
een "Menselijke firewall", kunnen 
we onze kennis en expertise 
beveiligen en onze waardevolle 
bedrijfs- en klantgegevens 
beschermen tegen schadelijke 
hacks, lekken of misbruik.

Productieve, veilige en 
betrouwbare werkplek
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Verwachtingen van derde partijen  
Onze toewijding aan ethisch gedrag en verantwoordelijke bedrijfspraktijken 
geldt ook voor Derde Partijen (waaronder leveranciers) die namens of ten 
behoeve van ons handelen - waar ze zich ook bevinden. Het is van belang 
dat we redelijk en grondig onderzoek doen om te verzekeren dat onze Derde 
Partijen voldoen aan de normen van onze Code en de verschillende wetten, 
regels en voorschriften in de landen waar we zakendoen. Het is van belang dat 
we de bescherming van mensenrechten in al onze activiteiten ondersteunen 
en respecteren. Derde Partijen zullen zich niet inmengen met enige vorm van 
dwang-, contract-, slaven- of kinderarbeid, noch zullen ze hun medewerkers 
hardhandig of onmenselijk behandelen. Wij streven ernaar deze praktijken 
te voorkomen in onze bedrijfsactiviteiten en distributieketen. Bovendien 
volgen we de toepasselijke praktijken en wetten met betrekking tot de 
informatieverschaffing over conflictmineralen.   

Ontheffing onder gepaste omstandigheden  
Onder de juiste omstandigheden kan van bepaalde bepalingen van 
deze Code worden afgeweken door onze Nalevingsfunctionaris. 
Ontheffingen met betrekking tot een uitvoerende functionaris, een 
bestuurder of belangrijk boekhoudkundig personeel kunnen alleen 
worden verleend door de Raad van Bestuur van NuVasive, en dergelijke 
ontheffingen zullen openbaar worden gemaakt, indien vereist door 
geldende wetgeving. NuVasive behoudt zich het recht voor om van tijd 
tot tijd de Code te herzien en om aanpassingen of herzieningen aan te 
brengen die nodig of gepast zijn. 

Onze leveranciers, 
distributeurs en 
zorgverleners maken deel uit 
van onze NuVasive-cultuur, 
dus wij doen ons best om ze 
aan de ethische normen te 
houden die wij naleven.  

Productieve, veilige en 
betrouwbare werkplek
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Verkoop, marketing en reclame  
Het is zeer belangrijk dat we onze producten en diensten te allen tijde accuraat en naar waarheid vertegenwoordigen, en dat we ons niet bezighouden met enige 
oneerlijke, misleidende of bedrieglijke verkoop- of marketingpraktijken. Verkoop, marketing en reclame in deze context is erg breed en omvat alle informatie, 
trainingen, programma's of materialen ontworpen om onze huidige of potentiële klanten, patiënten, investeerders of de media te informeren over onze producten 
en diensten ("Marketingmaterialen"). Alle Marketingmaterialen dienen gebalanceerd, eerlijk, objectief, ondubbelzinnig en in overeenstemming te zijn met onze 
productetikettering. Bovendien dienen Marketingmaterialen te worden goedgekeurd door middel van de juiste beoordelings- en goedkeuringsprocedures die in 
overeenstemming zijn met ons beleid en de wetten van de landen waarin we zakendoen. In het bijzonder dienen we onze producten uitsluitend te verhandelen 
en promoten ten behoeve van hun goedgekeurde gebruiken (zoals bepaald door de toepasselijke regelgevende en overheidsinstanties). Opmerkingen over en 
vergelijkingen met de producten van onze concurrenten dienen eerlijk, onderbouwd en in overeenstemming te zijn met alle wetten en voorschriften. Wij mogen 
de producten, diensten of medewerkers van concurrenten niet in diskrediet brengen.  

Veilige, hoogwaardige producten en diensten  
NuVasive streeft naar het ontwikkelen en bieden van veilige, 
betrouwbare en hoogwaardige producten en diensten, en alle 
medewerkers en derde partijen dienen te voldoen aan alle toepasselijke 
processen, procedures en beleid ontwikkeld om de kwaliteit van 
onze producten te waarborgen. We delen allemaal de verplichting 
om onmiddellijk onze bezorgdheid te uiten over de kwaliteit van 
onze producten of diensten, of om ethische bezorgdheden te uiten 
over klinische behandelingen. NuVasive neemt klachten of mogelijke 
bijwerkingen zeer serieus en zal deze snel communiceren en 
onderzoeken, in overeenstemming met de wetten en voorschriften van 
de landen waarin we zakendoen.  

Superieur gedrag  
in de marktplaats  

Onderzoek en ontwikkeling
Wij streven ernaar om het beste onderzoek, ontwikkeling 
en gegevensverzameling te bieden, en we moeten de 
nodige maatregelen nemen om de veiligheid van de 
patiënten die deelnemen aan klinische onderzoeken, te 
waarborgen, evenals de veiligheid en privacy van de informatie 
verstrekt aan het Bedrijf. Alle dergelijke onderzoeken en 
gegevensverzameling dienen zorgvuldig te worden vastgelegd, 
onderhouden en beveiligd op een manier die overeenstemt 
met de gegevensbeschermingswetten, en die nauwkeurige 
meldingsactiviteiten, interpretatie en verificatie mogelijk maakt.

Superieur gedrag  
in de marktplaats
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Interacties met zorgverleners 
Wanneer u zorgverleners inschakelt om diensten voor NuVasive te verlenen, moeten we ervoor zorgen dat we daarvoor een 
contract hebben dat nauwkeurig de te verlenen diensten weergeeft en dat vereist dat al het werk op de juiste manier wordt 
gedocumenteerd. We mogen betalingen of iets anders van waarde nooit aan zorgverleners aanbieden als die beschouwd zouden 
kunnen worden als ongepaste beloningen of omkoping. 

Wij streven naar ethische en transparante interacties met de zorgverleners waarmee wij werken, hetzij om het effectieve gebruik van onze producten en  
diensten te ondersteunen en patiëntenzorg te verbeteren, om innovatieve medische producten te ontwikkelen of om medisch onderzoek en onderwijs 
ondersteunen. Interacties met zorgverleners zijn onder andere vergaderingen, spreekevenementen, symposia, productpromoties, onderzoeks- of 
onderwijsevenementen of adviesovereenkomsten. In alle dergelijke interacties dienen we bewust te zijn van en te voldoen aan alle toepasselijke wetten en 
voorschriften die de relaties met zorgverleners in de landen waar we actief zijn, regelen. We mogen geen zakelijke overeenkomsten sluiten, ongepaste stimuli 
bieden of verstrekken aan een zorgverlener om de aanbeveling of het gebruik van onze producten en diensten aan te sporen of te belonen. 

Liefdadigheids- en politieke activiteiten 

NuVasive streeft ernaar om "terug te geven" aan de gemeenschap 
en moedigt Aandeelhouders aan om deel te nemen aan, en hun 
steun te bieden aan liefdadigheids-, onderwijs- en filantropische 
organisaties. Enige liefdadigheidsactiviteiten die wij uitvoeren als 
Bedrijf dienen in overeenstemming te zijn met onze zakelijke visie en 
missie. Bovendien dient onze steun aan liefdadigheids-, onderwijs- of 
filantropische organisaties en/of doelen nooit afhankelijk te zijn van of 
gerelateerd te zijn aan de aanbeveling, het gebruik of de aankoop van 
de producten of diensten van het Bedrijf.  Alle liefdadigheidsdonaties 
aan een zorgverlener of op verzoek van een zorgverlener dienen in 
overeenstemming te zijn met ons Subsidiebeleid, en/of voorafgaande 
toestemming moet worden verkregen van onze Subsidiecommissie, 
voorafgaand aan het besteden van Bedrijfsgelden, -tijd of andere 
-middelen aan een liefdadigheids- of filantropische organisatie. 
Ieder openbaar beleid of politieke activiteiten uitgevoerd namens 
NuVasive (bv. gebruik van Bedrijfsgelden, -tijd of -middelen) dienen in 
overeenstemming te zijn met de wet en onze Code, en van tevoren 
goedgekeurd te worden door onze Juridisch Adviseur. Indien wij 
ons bezighouden met maatschappelijke of politieke activiteiten op 
persoonlijke basis, moeten we duidelijk maken dat onze standpunten 
en acties die van ons zijn, en niet van NuVasive. 

V
Waarom beperkt NuVasive de betrokkenheid van onze 
commerciële organisatie bij het selecteren van "subsidies aan 
een zorgverlener of zorgorganisatie"? 

Onze code vereist deze scheiding om de perceptie te vermijden 
dat NuVasive een subsidie verleent aan een zorgverlener of 
zorgorganisatie om hen te beveiligen of te belonen voor het 
kopen, gebruiken of aanbevelen van onze producten of andere 
verkoopoverwegingen. 

Voorkomen van omkoping en corruptie 

Wij streven naar het naleven van alle anti-omkopings- en toepasselijke 
anticorruptiewetten tijdens onze bedrijfsactiviteiten, en kennen een 
nultolerantiebeleid ten opzichte van corruptie- of omkopingspraktijken. Om 
die reden dienen we geen betalingen, diensten, vermaak of gunsten te 
verstrekken, aan te beiden, te verzoeken of te ontvangen, om een ongepast 
zakelijk voordeel te verkrijgen. Anticorruptiewetten ontwikkelen zich 
voortdurend in de landen waar we actief zijn, en we moeten zorgvuldig zijn 
met het naleven van de lokale wetten en voorschriften, en rekening houden 
met de letter en de geest van onze Code bij het omgaan met zorgverleners. 
We moeten vooral aandacht besteden aan het uitvoeren van redelijk en 
grondig onderzoek om te verzekeren dat onze Derde Partijen voldoen 
aan de normen van onze Code en de verschillende anticorruptie- en anti-
omkopingswetten, regels en voorschriften in de landen waar we zakendoen. 
Enige verdachte activiteiten in dit opzicht dienen te worden gemeld aan onze 
Nalevingsfunctionaris. 

A
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Nee. Een maaltijd mag alleen aan een zorgverlener worden 
verstrekt als onderdeel van een discussie in een zakelijke 
context. 

Denk bijvoorbeeld aan een gesprek over de ontwikkeling 
en verbetering van medische technologie, prijs- of 
contractonderhandelingen, naast andere legitieme 
onderwerpen. Het gesprek moet de voornaamste reden 
zijn van de maaltijd en het grootste deel van de tijd van 
de bijeenkomst beslaan. Een informeel samenzijn of het 
ontwikkelen van goodwill mag niet het primaire doel zijn van 
een maaltijd met een zorgverlener.

V
Is een informeel gesprek om goede zakenrelaties op te bouwen 
een passend doel om een maaltijd aan een zorgverlener te 
verstrekken? 

Geschenken en vermaak 

Hoewel het gebruikelijk kan zijn om geschenken en vermaak uit te wisselen 
in vele bedrijfssituaties, is voorzichtigheid geboden om te verzekeren dat het 
aanbieden of ontvangen van geschenken of vermaak geen belangenconflict 
creëert of anderszins in strijd is met de wet, ons beleid of de letter en de 
geest van onze Code. Als Bedrijf proberen we geen zakelijke kansen te 
creëren door zakelijke attenties als ongepaste aansporing aan te bieden. Alle 
geschenken of vermaak die wij aanbieden of ontvangen, dienen ongevraagd, 
gering in waarde en gepast ("van goede smaak") te zijn, niet vaak 
voorkomen, gebruikelijk in het zakelijke klimaat, en anderszins toegestaan 
te zijn door het beleid van NuVasive. Bovendien verbieden en/of beperken 
strikte en uitgebreide wetten het verstrekken van geschenken en vermaak 
aan zorgverleners en overheidsfunctionarissen in de verschillende landen 
waar we actief zijn, en we dienen geschenken of vermaak aan dergelijke 
personen te vermijden tenzij het overeenstemt met de vereisten uiteengezet 
in ons beleid.

Interacties met overheidsinstellingen  
of -functionarissen 
We moeten dezelfde normen aanhouden wat betreft het ethisch 
omgaan met overheidsentiteiten, zoals die ten opzichte van onze klanten. 
Overheidsfunctionarissen zijn onder andere medewerkers van federale, 
staats- of lokale instellingen, politieke kandidaten en medewerkers van 
nationale of staatsziekenhuizen. Het is van belang dat we alle wetten, 
voorschriften en regels ten opzichte van het verstrekken of aanbieden 
van geschenken en vermaak aan overheidsfunctionarissen, begrijpen en 
naleven. Het is het beleid van NuVasive om volledig mee te werken aan 
alle overheidsinspecties en -onderzoeken. In het geval een medewerker, 
functionaris of directeur een verzoek ontvangt voor een inspectie, 
dagvaarding of kennisgeving van een onderzoek, dient onze Juridisch 
Adviseur of onze Nalevingsfunctionaris op de hoogte te worden gebracht, 
zodat we er tijdig op kunnen reageren. In ieder geval mogen we geen 
wezenlijke informatie verkeerd weergeven, verkeerd omschrijven of 
weglaten bij het communiceren met de overheid, en we moeten ervoor 
zorgen dat alle documentatie verstrekt aan overheidsentiteiten nauwkeurig, 
volledig en tijdig is.
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Duurzaamheid
Bij NuVasive geloven we in het bereiken van duurzaam zakelijk succes door middel van verantwoorde economische, sociale en milieupraktijken. 
We hebben de plicht om beslissingen te nemen die een positief effect hebben op onszelf, NuVasive, de gemeenschappen waarin we leven en 
werken, en de wereld om ons heen. Met een focus op continue verbetering, proberen we onze aandeelhouderswaarde te vergroten, sociale 
verbeteringsprogramma's aan te gaan die echte impact hebben en verantwoord beheer van onze middelen hoog te houden.   

Kansen buiten het werk om

A
Van werknemers, functionarissen en directeuren wordt 
verwacht dat zij bij het zakendoen de belangen van NuVasive 
boven hun eigen belangen stellen. U kunt misschien andere 
kansen benutten, maar dit mag uw werkprestaties niet 
belemmeren. Als werknemer van NuVasive mag elke externe 
tewerkstelling niet concurreren met NuVasive en mogen er 
geen bedrijfsmiddelen worden gebruikt om andere zakelijke 
belangen te behartigen. Neem contact op met de afdeling 
Global Risk and Integrity om potentiële externe zakelijke 
belangen te bespreken. 

V
Mijn vrouw en ik beginnen een onafhankelijke onderneming 
die medische hulpmiddelen verstrekt aan de ziekenhuizen in 
onze regio. Kan ik mijn nieuwe onderneming promoten als ik 
al ter plaatse ben namens NuVasive?

Absolute integriteit bij  
al onze activiteiten

Belangenconflicten
We dienen allemaal bewust te zijn van mogelijke invloeden die ons loyaliteit 
aan NuVasive zouden kunnen aantasten en we dienen situaties te vermijden 
waar persoonlijke belangenconflicten met het Bedrijf ontstaan of lijken te 
ontstaan. We zouden bijvoorbeeld omvangrijke persoonlijke investeringen in 
een klant, leverancier of concurrent moeten vermijden, evenals het werken 
in welke hoedanigheid dan ook, voor een concurrent, leverancier of klant, 
of anderszins het leveren van diensten wanneer dit een belangenconflict 
oplevert of lijkt op te leveren. We dienen ook geen directe leidinggevende 
invloed te hebben op de werkbeoordeling, salaris of uitkeringen van een 
familielid of iemand anders waarmee we een soortgelijke nauwe band 
hebben. Wij dienen ook het onderhandelen en toezien van een zakelijke 
transactie van NuVasive met dergelijke personen, te vermijden.

Als u een mogelijk belangenconflict heeft, moet u de situatie melden aan 
de Nalevingsfunctionaris voor beoordeling en goedkeuring. Het is niet 
noodzakelijk een schending van de code om betrokken te zijn bij een situatie 
die lijkt op belangenverstrengeling, maar het kan wel een overtreding zijn 
het niet bekend te maken. 
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VOORKENNIS
Tijdens het werken voor het Bedrijf kunnen we kennis krijgen van vertrouwelijke niet-openbare informatie "voorkennis" over het Bedrijf, zijn dochterondernemingen 
of andere bedrijven waarmee we zaken doen. Voorkennis is informatie over een bedrijf die niet bekend is bij het publiek, welke een redelijke investeerder als 
belangrijk zou beschouwen bij het beslissen om de effecten van dat bedrijf te kopen of verkopen. Wij dienen onze eigen aandelen (of andere beursgenoteerde 
effecten) of aandelen of effecten van een ander bedrijf, niet te kopen of verkopen wanneer wij in het bezit zijn van wezenlijke voorkennis. Daarnaast dienen we 
dergelijke informatie niet aan iemand te onthullen (waaronder vrienden en familieleden) om hen in staat te stellen om te handelen in voorkennis. In dergelijke 
'tipgevende' situaties, zal zowel de persoon die voorkennis biedt als degene die daarnaar handelt, in overtreding zijn met de wet.  Zulke "handel met voorkennis" 
is bij wet en onze gedragscode verboden, en alle werknemers zijn verplicht ons beleid inzake handel met voorkennis na te leven wanneer ze transacties met 
effecten van NuVasive.  

Nauwkeurige boekhouding
We doen er alles aan om nauwkeurig en eerlijk om te gaan met alle 
bedrijfsdocumenten en -informatie. De nauwkeurigheid van onze 
bedrijfsadministratie is van cruciaal belang voor de interne besluitvorming. 
Maar ook voor het vermogen van ons bedrijf om de wet na te leven en de 
zakelijke en financiële resultaten van NuVasive naar waarheid te rapporteren, 
zowel intern als extern. Documentatie is de fysieke of elektronische 
documenten die wij opstellen als onderdeel van ons werk bij NuVasive. Wij 
moeten ervoor zorgen dat al onze documentatie nauwkeurige en eerlijke 
informatie bevat die de waarheid van de onderliggende transacties of 
gebeurtenissen weergeeft. Niemand mag een document ondertekenen, 
goedkeuren of overdragen of het door iemand anders laten ondertekenen, 
goedkeuren of overdragen namens het Bedrijf, als hij of zij weet of 
redenen heeft om te geloven dat het document onjuist is. Als het gaat 
om nauwkeurigheid, hebben de senior financiële functionarissen van ons 
bedrijf de speciale verantwoordelijkheid om de integriteit binnen NuVasive te 
waarborgen. Onze Chief Executive Officer, Chief Financial Officer en Principal 
Accounting Officer(s), Controller(s) of iemand die een vergelijkbare functie 
vervult, zijn niet alleen gehouden aan de beginselen van de gedragscode, 
maar ze hebben ook de plicht om ervoor te zorgen dat onze openbare 
bekendmakingen volledig, eerlijk, nauwkeurig, actueel en begrijpelijk zijn. 
Verder hebben ze de verantwoordelijkheid om alle toepasselijke wetten, 
regels en voorschriften van de overheid na te leven en om alle vermoedelijke 
overtredingen onmiddellijk te melden aan de voorzitter van het auditcomité.

Naleving van antimededingingsrechten 
We mogen geen overeenkomsten of zakelijke overeenkomsten 
aangaan die concurrentiebeperkend zijn of op oneerlijke wijze 
de handel beperken. Iedere overeenkomst die de handel 
beperkt kan een schending zijn van antimededingingswetten in 
de landen waar we zaken doen, ongeacht wie erbij betrokken 
is. Om deze redenen dienen we het ongepast bespreken van 
gevoelige, mogelijk concurrentiebeperkende onderwerpen met 
derde partijen te vermijden, waaronder: prijzen of prijsstellingen, 
productiecapaciteiten, verkopen, aanbiedingen, winsten of 
winstmarges, kosten of distributiemethoden. 

Wij dienen ook geen informatie te verkrijgen over concurrenten 
via ongepaste of onethische methodes. Ook dienen we geen 
concurrerende informatie te aanvaarden, onthullen of gebruiken 
indien er reden is om te geloven dat het aan ons is verstrekt in strijd 
met een geheimhoudingsplicht (bv. door een medewerker die eerder 
werkte voor een concurrent). 
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Naleving van handelswetten  
Wij zijn een wereldwijd bedrijf en moeten ons houden aan 
de toepasselijke wetten, voorschriften, licentievereisten, 
boycots, embargo's en andere beperkingen die de export en 
import van onze producten, diensten en technologie regelen 
in de landen waar we zakendoen. Wij dienen nauwkeurige, 
waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen over onze 
producten en andere items aan douanefunctionarissen en andere 
relevante autoriteiten, en niet deel te nemen aan handel met 
gesanctioneerde landen. 

Facturering en vergoeding
Wij streven naar het begrijpen en naleven van alle wetten, 
voorschriften en richtlijnen die de facturering, verzameling of 
vergoeding van onze producten en diensten regelen en we 
kunnen alleen factureren voor producten en diensten die volgens 
ons medisch noodzakelijk zijn. We dienen ook volledige en 
nauwkeurige boeken bij te houden en juiste facturerings- en 
vergoedingscodes aan te bevelen en/of te gebruiken. Het is 
van belang dat we grote fouten zo snel mogelijk corrigeren 
en melden, en dat we vragen stellen omtrent onduidelijke 
factureringskwesties aan een manager of ander personeel, om 
te verzekeren dat onze factureringsgerelateerde activiteiten de 
toepasselijke wetgeving naleven. 

Spreken over het NuVasive
NuVasive streeft naar het bieden van nauwkeurige en consistente 
informatie aan het publiek. Om dit doel te bereiken, mogen alleen 
bevoegde personen spreken namens het Bedrijf. Alle externe 
vragen over het bedrijf moeten worden gericht aan  
media@nuvasive.com .

Sociale media
Onze actieve aanwezigheid op sociale media versterkt ons merk en versterkt 
onze band met het publiek en onze aandeelhouders. Onze aangewezen 
vertegenwoordigers van sociale media ontwikkelen, beheren en houden 
toezicht op activiteiten sociale media namens NuVasive. Dit helpt ervoor 
te zorgen dat de informatie die we verstrekken duidelijk, consistent en 
nauwkeurig is. Wanneer medewerkers sociale media gebruiken, is het 
belangrijk dat dit verantwoord gebeurt. We hebben als medewerkers van 
NuVasive een gedeelde identiteit, maar we zijn ook individuen met onze eigen 
gedachten, meningen en interesses. Buiten het werk kunnen we posten op 
sociale netwerken, bloggen en bijdragen aan wiki's. Zelfs bij deze persoonlijke 
activiteiten moet het gebruik van sociale media in overeenstemming zijn met 
onze verplichtingen jegens NuVasive, onze collega's, klanten, leveranciers 
en andere zakenpartners. Bij persoonlijk gebruik van sociale media en 
het bespreken van onderwerpen die verband houden met NuVasive, 
moeten we eerlijk zijn en onze identiteit bekendmaken, duidelijk vermelden 
dat de meningen die we plaatsen de onze zijn en nooit vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie onthullen. 
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Laat uw stem horen! 
Heeft u een idee om deze gedragscode toepasbaarder te 
maken? Heeft u een tip om betere ethische beslissingen te 
nemen? De afdeling Global Risk and Integrity wil horen wat u 
te zeggen heeft.  
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