Deontologisch Gezondheidsplatform

Sponsoring voor permanente medische opleiding
Voorafgaand Visumplicht
APP

U neemt deel aan een wetenschappelijke bijeenkomst? U krijgt gastvrijheid
van een farmaceutische/medische hulpmiddelen onderneming of een intermediair?
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Denk aan het Mdeon visum!
Rechtstreekse
sponsoring

ONDERNEMING

WETENSCHAPPELIJKE
VERENIGINGEN
& ZIEKENHUIZEN

ONDERNEMING

Ondernemingen
kiezen individuele
gezondheidszorgbeoefenaars en
financieren hun
deelname aan
wetenschappelijke
bijeenkomsten
georganiseerd door
gezondheidszorgbeoefenaars of
ondernemingen.

ED

Onrechtstreekse
sponsoring
Ondernemingen
bieden een sponsoring aan (bvb. een
“educational grant”)
aan ziekenhuizen,
wetenschappelijke
verenigingen of
andere derde partijen
(=  intermediairs) om
de deelname van
gezondheidszorgbeoefenaars aan een
wetenschappelijke
bijeenkomst georganiseerd door gezondheidszorgbeoefenaars, te financieren.

Het Mdeon visum is wettelijk vereist voor:
gastvrijheid rechtstreeks aangeboden aan
gezondheidszorgbeoefenaars EN gastvrijheid onrechtstreeks aangeboden
oopt.
via een ziekenhuis of een wetenschappelijke vereniging om deel te nemen aan een
wetenschappelijke bijeenkomst die over meerdere opeenvolgende kalenderdagen verloopt.
& Gebruik het V1 visumaanvraagformulier voor beide vormen van sponsoring www.mdeon.be

Expertenvergadering,
Wetenschappelijk congres,
Onderzoekersvergadering,
Life surgery

Training,
Wetenschappelijk congres,
Cursus

Mdeon visum: De garantie van een ethische sponsoring!
Mdeon is een gemeenschappelijk deontologisch platform samengesteld uit 26 verenigingen uit de gezondheidssector. De beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector
en de industrie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zijn partners op het gebied van permanente vorming. Ze organiseren wetenschappelijke bijeenkomsten met als doel beroepsbeoefenaars de gelegenheid te bieden de wetenschappelijke evolutie van hun beroep te volgen. De industrie biedt bepaalde beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector die hieraan wensen deel te nemen gastvrijheid aan en draagt bij tot de financiering van de organisatie van deze bijeenkomsten.
In bepaalde gevallen moet deze financiering wettelijk het voorwerp uitmaken van een VOORAFGAAND VISUM. De beroepsbeoefenaars en de industrie van de
gezondheidssector hebben daarom samen het gemeenschappelijk deontologisch platform Mdeon opgericht, waarvan de voornaamste doelstelling erin bestaat
via zelfregulering de visumprocedure op een transparante manier te verzekeren. Het verkregen visumnummer is een garantie dat het voorstel tot sponsoring van
de deelname aan of het organiseren van een wetenschappelijke bijeenkomst in overeenstemming is met de wetgeving en de deontologie.
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