
                PERSVERGADERING 28 APRIL 2010 
 

Mdeon asbl - vzw 
Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan | 1780 Wemmel 

Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99 | BE0882170755 
info@mdeon.be | www.mdeon.be 

 

 

De erkenning van Mdeon hernieuwd voor de derde opeenvolgende keer 

 

1. DE WERKING VAN HET « DEONTOLOGISCH 
GEZONDHEIDSPLATFORM » BOEZEMT VERTROUWEN IN 

 
2. EEN MEER EN MEER TRANSPARANT AUTOREGULEREND SYSTEEM  

 
Door haar actie werkt Mdeon mee aan de kwaliteit van de zorgen 

in het voordeel van de patiënten 
 
 

 

 

1.  MDEON BOEZEMT VERTROUWEN IN 
 

Na drie jaar toepassing van de visumprocedure boezemt de werking van Mdeon* de 
bevoegde overheden manifest vertrouwen in. Voor de derde opeenvolgende keer heeft 
de Minister van Volksgezondheid aan de Koning voorgesteld om de erkenning van Mdeon 
te hernieuwen voor een periode van 12 maanden, vanaf 1 april 2010**. Deze positieve 
evaluatie door de Minister steunt in het bijzonder op het gedetailleerd 
activiteitenverslag van het afgelopen jaar (cf. infra 2.) alsook op het verslag van de 
onafhankelijke externe auditeur die attesteert dat Mdeon het geheel van haar 
erkenningsvoorwaarden blijft respecteren.  
 
Mdeon begint haar vierde jaar werking onder het voorzitterschap van de industrie 
(vertegenwoordigd door UNAMEC, in de persoon van haar directeur Richard Van den 
Broeck) die voor de eerste keer het voorzitterschap waarneemt, voor een duur van één 
jaar. “Wie zegt deontologisch platform zegt transparantie”, stelt R. Van den Broeck met 
klem. “Wie zegt autoregulatie zegt responsabilisering van de betrokken actoren. Deze 
concepten maken dat het werk van Mdeon juist en doeltreffend is”. 
 
Tenslotte is het vertrouwen in Mdeon wellicht niet vreemd aan het feit dat het platform 
niet ophoudt te groeien door nieuwe leden te verwelkomen. In februari 2010 hebben de 
verpleegkundigen van het Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen 
en Vroedvrouwen (NVKVV) zich aangesloten, samen met BACHI (Belgian Association of 
Consumer Healthcare Industry) die de niet aan voorschrift onderworpen 
gezondheidsproducten vertegenwoordigt (OTC producten). Het platform telt dus op heden 
18 leden, met name 6 meer dan bij de oprichting. 
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2.  MEER EN MEER TRANSPARANTIE 
 
In haar streven naar volledige transparantie heeft Mdeon op 1 januari 2009 een meer 
gestandaardiseerd visumaanvraagformulier online gezet, dat nu toelaat nieuwe cijfers te 
verlenen m.b.t. de inhoud van de visumaanvragen: 
 
� In 2009 werden 5.959 visumaanvragen behandeld, zijnde 5,3% meer dan in 2008. 

84% ervan heeft daadwerkelijk een visum opgeleverd. Bijna 60% van de 
geweigerde dossiers is wel opnieuw ingediend nadat werd rekening gehouden met de 
opmerkingen van het Visumbureau. 

 
� Uit de 4.999 in 2009 goedgekeurde visumaanvragen blijkt dat de farmaceutische 

industrie en de industrie van de medische hulpmiddelen samen 55,5 miljoen euro 

geïnvesteerd hebben in de permanente vorming van beroepsbeoefenaars uit de 
gezondheidssector actief in België. Deze permanente opleiding is onontbeerlijk voor 
een kwaliteitsvolle uitoefening van de verschillende gezondheidsberoepen en komt 
dus uiteindelijk alle patiënten ten goede. 

 
� De herkomst van de visumaanvragen internationaliseert zich. Inderdaad, op drie 

jaar tijd is het aantal ondernemingen dat vanuit het buitenland visumaanvragen 
indient, niet minder dan vervijfvoudigd. Vandaag vertegenwoordigen ze 51% van 
alle visumaanvragers (al nemen de Belgische ondernemingen zelf meer dan 90% van 
de dossiers voor hun rekening). 

 
� 83% van de wetenschappelijke bijeenkomsten die het voorwerp van een 

visumaanvraag hebben uitgemaakt, heeft plaatsgevonden in Europa, waarvan 
28% in Frankrijk.  

 
� 80% van de gesponsorde deelnames betreffen geneesheren-specialisten, gevolgd 

door de verpleegkundigen, die 9% van de deelnames vertegenwoordigen. 
 
Het activiteitenverslag 2009 met nog veel meer gegevens, zal pas na de persvergadering 
op de website van Mdeon (www.mdeon.be) publiek worden gemaakt. 
 
 
* Mdeon is een deontologisch platform samengesteld uit 18 verenigingen van artsen, apothekers, 
dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen en van de industrie (APB, BVAS, Domus Medica, Febelgen, 

Formavet, IPSA, Kartel, OPHACO, pharma.be, SSMG, SSPF, SVH, UNAMEC, UPV, VBS-GBS, VVT en de twee 

nieuwe leden NVKVV en BACHI) dat ernaar streeft een kwaliteitsvol kader tot stand te brengen m.b.t. de 
informatie en de promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Federaal Agentschap voor 

Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) controleert het naleven van de visumplicht, zowel bij de 

ondernemingen als bij de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector, die samen medeverantwoordelijk zijn 

voor sponsoring. 
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** Cf. het koninklijk besluit van 6 april 2010 tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, §3 van de 

wet op de geneesmiddelen d.d. 25 maart 1964, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad d.d. 21 april 2010.  

 
 

Voor meer inlichtingen 

Stéphanie Brillon 
Directeur Mdeon 
Tel. 02 609 54 90 
sb@mdeon.be 
 


