Bedrijfsbeleid 9
kwaliteitsgaranties
BELEID BETREFFENDE REGELGEVENDE ZAKEN EN

Verantwoordelijkheden en procedures
1.

Inzet voor naleving van regelgevende zaken en kwaliteitsgaranties: Stryker zet zich in voor de ontwikkeling,
productie en marketing van medische producten die veilig en effectief zijn en die voldoen aan de geldende wetten en
voorschriften, inclusief wetgeving en voorschriften waarop de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en
toezichthoudende instanties in andere landen, waar Stryker zakendoet, toezicht houden. Naleving van deze wetten en
voorschriften is de verantwoordelijkheid van iedere werknemer van Stryker.

2.

Presidenten van divisie: De president of leidinggevende persoon van elke divisie van Stryker (de “president van de divisie”)
bezit de primaire verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat zijn of haar divisie alle van toepassing zijnde regelgevende en
kwaliteitseisen naleeft. De verantwoordelijkheden van de president van de divisie omvatten het instellen en handhaven van:
beleidsregels inzake regelgevende zaken/kwaliteit voor de divisie; systemen en procedures die op de gepaste wijze elk aspect
van de naleving van de regelgevende zaken en kwaliteit aan de orde stellen; opleidingsprogramma’s betreffende regelgevende
en kwaliteitsonderwerpen voor werknemers van de divisie; en een van het relevante personeel voorziene organisatie voor
regelgevende zaken/kwaliteitsgarantie (Regulatory/Quality Assurance, RA/QA), onder leiding van de RA/QA-functionaris van
de divisie, die de divisie zal helpen aan haar nalevingsverplichtingen te voldoen. Bovendien is de president van de divisie
verantwoordelijk voor het garanderen dat de regelgevende kwaliteitsinitiatieven, zoals geïdentificeerd door de RA/QAstuurgroep op het hoofdkantoor, tot stand worden gebracht, evenals die voor rapportering betreffende RA/QAaangelegenheden zoals uiteengezet in paragraaf 4.A van dit beleid.

3.

De RA/QA-stuurgroep van Stryker
3.1. Een RA/QA-stuurgroep, samengesteld uit hoge RA/QA-functionarissen uit alle onderdelen van het bedrijf, zal minstens
elk kwartaal vergaderen en zal verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de kwaliteits- en regelgevende activiteiten van
het bedrijf over de hele wereld. De functies van de commissie zullen omvatten:
•
uitvoeren van en/of toezicht houden op onafhankelijke kwaliteitsaudits van productiefaciliteiten van Stryker;
•
beoordelen van 483’s, inspectierapporten, MDR’s, waakzaamheidsrapporten, terugnames, waarschuwingsbrieven en
andere nadelige meldingen betreffende regelgeving/kwaliteit ingediend, of ontvangen, door de divisies, auditplannen
voor de divisies en bevindingen om RA/QA-problemen te identificeren die een wereldwijd initiatief of een initiatief
van het hoofdkantoor vereisen;
•
ondersteunen van de divisies bij het reageren op nadelige RA/QA-bevindingen van de Amerikaanse of internationale
toezichthoudende instituten;
•
de divisies ondersteunen bij het tot stand brengen van in hun kwaliteitsplan of door de commissie vermelde
initiatieven;
•
identificeren, bevorderen en uitwisselen van de beste praktijken tussen de divisies;
•
rapporteren betreffende RA/QA-aangelegenheden zoals uiteengezet in paragraaf 4.B van dit beleid.

4.

Melden
4.1. Het bedrijf zal voor alle activiteiten krachtdadige, eerlijke, ethische en wettige concurrentie voeren. Het bedrijf zal alle
wetten naleven inzake trustvorming en andere zaken die de concurrentie en handel regelen in elk land waar zaken
worden gedaan. Prijzen, kostprijs, productieplannen, bedrijfsstrategieën en andere eigendomsrechtelijk beschermde of
vertrouwelijke informatie zullen niet met de concurrentie worden besproken.
•
De president van de divisie zal de CEO (directievoorzitter) van Stryker en de RA/QA-stuurgroep van het bedrijf op de
hoogte brengen van alle:
o inspecties van de kwaliteitssystemen, producten of gebouwen en installaties van de divisie door om het even
welke overheidsinstantie;
o nadelige regelgevende/kwaliteitsacties ondernomen door welke overheidsinstantie dan ook;
o terugnames of acties betreffende producten ondernomen door de divisie;
o meldingen van vermeende productgebreken of -storingen die de divisie verplicht is te rapporteren aan een
overheidsinstantie;
o andere belangrijke regelgevende, kwaliteits- of productveiligheidsproblemen.
•
De RA/QA-stuurgroep zal onmiddellijk alle belangrijke regelgevende en kwaliteitsproblemen rapporteren aan de CEO
van Stryker, de betrokken presidenten van divisies, de RA/QA-functionarissen van de divisie en de algemene
juridische adviseur van Stryker. De commissie zal minstens twee keer per jaar met de CEO vergaderen om de
naleving door het bedrijf van Amerikaanse en internationale vereisten betreffende regelgevende en
kwaliteitssystemen te beoordelen.
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5.

Vragen: Als u vragen heeft over specifieke transacties of twijfels heeft over uw verantwoordelijkheden volgens deze
beleidsverklaring, neem dan contact op met de CFO (financieel directeur) of algemene juridische adviseur van Stryker.
Niettemin ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid tot naleving bij u.
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