ALGEMENE VOORWAARDEN
Welkom op het elearning platform van de ComeOn studie.
Dit platform werd speciaal voor de ComeOn studie ontwikkeld. Het is bestemd voor alle
betrokken zorgverleners van de 
interventiegroep
, met name CRA’s, huisartsen,
apothekers en verpleegkundigen.
Wij staan erop dat u geen toegang verleent tot het platform aan mensen die niet
betrokken zijn in de interventiegroep van de ComeOn studie en dit doorheen heel het
verloop van de studie.
De inhoud werd ontworpen door een equipe van zorgverleners op het terein en
academici. Het heeft als doel u optimaal voor te bereiden op het multidisciplinair
overleg. Zo heeft de eerste module als thema het oordeelkundig voorschrijven bij
ouderen. De tweede en derde module bieden u tools en de manier waarop een
gestructureerde herziening van de medicamenteuze behandeling kan gebeuren. De
laatste module gaat over samenwerken in team.
Elk bezoek aan het platform en elk gebruik van informatie die zich hierop bevindt,
impliceert automatisch en zonder enige uitzondering dat u de algemene voorwaarden
als bezoeker / gebruiker in zijn totaliteit aanvaardt.
Accreditatie
Accreditatie van deze elearning is voorzien voor huisartsen en apothekers (zowel
officinaapothekers als ziekenhuisapothekers). Verpleegkundigen zullen een attest voor
hun deelname ontvangen. Om de accreditatiepunten te behalen, zijn bepaalde
elementen van elke module verplicht te volgen. Naast elk element staat aangegeven of
dit item verplicht is voor accreditatie.
Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op het hele elearning platform. Alle gegevens die op
het platform staan werden door de wetenschappelijke equipe van ComeOn opgesteld

met de grootste zorgvuldigheid, waarbij enkel betrouwbare bronnen werden aanwend.
Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materie geeft de
onderzoeksequipe van ComeOn geen garanties omtrent de juistheid en volledigheid
van de informatie die via dit platform wordt aangeboden. Daarom wijst de
wetenschappelijke equipe van ComeOn alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van
informatie, gegevens en publicaties op het platform.
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van het patform in zijn geheel, inclusief alle elementen en gegevens (tekst,
foto’s, illustraties, grafische elementen of grafieken, algoritmes, logo’s,…) zijn
beschermd door intellectuele rechten (die toebehoren tot ComeOn) en meer specifiek
door de wetten en internationale conventies met betrekking tot het auteursrecht.
Met uitzondering van gebruik waarvoor uitdrukkelijke toelating wordt gegeven door de
wetenschappelijke equipe, is het gebruik van de inhoud van het platform, op elke
mogelijke manier, strikt verboden. Als gevolg daarvan is de reproductie, andere dan
deze die nodig is voor het persoonlijk gebruik, het kopiëren, het meedelen aan het
publiek, het aanpassen of wijzigen van de beschermde inhoud van het platform in zijn
geheel of gedeeltelijk, in welke vorm en op welke manier dan ook, strikt verboden
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de wetenschappelijke equipe van ComeOn.
De wetenschappelijke eqiupe van de ComeOn studie geeft aan de gebruiker van het
platform de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan
te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor persoonlijke informatieve
doeleinden van de gebruiker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere
verveelvoudiging, distributie of exploitatie onder derden.
De automatische aanvaarding van deze voorwaarden kan in geen enkel geval
geïnterpreteerd worden in de richting van een gelijkstelling met het verkrijgen van een

licentie of een ander recht voor vermenigvuldiging, communicatie aan het publiek of
gebruik van de inhoud van het platform.
Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechterlijk vervolgd worden.
Toegang en beveiliging
De onderzoeksequipe waakt over de toegang tot het elearning platform. Om toegang te
krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een
identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen.
De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en
alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de
identificatieprocedure, die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven
van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van
de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.
In geval van een inbreuk, eigent de wetenschappelijke equipe zich het recht toe om de
toegang van de gebruiker tot het elearning platform verder te ontzeggen zonder enig
recht op de toekenning van een schadevergoeding.
Privacy
De wetenschappelijke equipe van de ComeOn studie respecteert de privacy van de
gebruikers van het elearning platform in overeenstemming met de bepalingen van de
Wet van 8 december 1992 op de Berscherming van de Persoonlijke Levenssfeer met
betrekking tot de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter.
Conform aan de wetgeving die van kracht is, kan u uw toegangsrechts uitoefenen en
uw persoonlijke gegevens nakijken, en in voorkomend geval, ze laten vernietigen of
wijzigen. U kan ons hiertoe en voor elke andere vraag die u zou hebben i.v.m. de
behandeling van de gegevens met een persoonlijk karakter bereiken op volgend
emailadres : comeonNL@pharm.kuleuven.be
Van toepassing zijnde wetgeving en bevoegde rechtbank

De bepalingen met betrekking tot deze algemene gebruiksvoorwaarden worden
beheerst door het Belgisch recht en worden uitgevoerd conform deze wet. Enkel de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om mogelijke
geschillen die eruit zouden kunnen voortvloeien te behandelen.

