PERSBERICHT 6 APRIL 2011

MDEON: DE AUTOREGULATIE IN VOLLE VERTROUWEN
De erkenning van Mdeon voor de vierde opeenvolgende keer hernieuwd

Na vijf jaar toepassing van de visumprocedure hernieuwt de overheid voor de vierde
opeenvolgende keer haar vertrouwen in het autoregulerend platform Mdeon*.
Mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Volksgezondheid, heeft immers aan de Koning
voorgesteld om de erkenning van Mdeon te hernieuwen voor een periode van 12 maanden
vanaf 1 april 2011**. Deze positieve evaluatie door de Minister steunt in het bijzonder op
het gedetailleerd activiteitenverslag van het afgelopen jaar alsook op het verslag van
de onafhankelijke externe auditeur, die attesteert dat Mdeon het geheel van haar
erkenningsvoorwaarden blijft respecteren.
Mdeon begint haar zesde jaar werking op 23 mei 2011. Het voorzitterschap van dit 6de
jaar valt terug te beurt aan OPHACO (Vereniging der Coöperatieve Apotheken van
België), in de persoon van apotheker Marc-Henri Cornély die het platform reeds
voorgezeten heeft tijdens haar twee eerste jaar bestaan:
“Dit Voorzitterschap staat ten dienste van alle leden van het
deontologisch platform Mdeon”, stelt M-H. Cornély met klem. “Wie zegt
modern deontologisch platform zegt toegevoegde waarde. Wie zegt
toegevoegde waarde, zegt herkenning tussen de betrokkene actoren van
de juiste en doeltreffende gronden van Mdeon”. Hij besluit: “Mdeon toont
aan dat het strikt uitvoeren van haar opdracht in samenwerking met de
overheid in het voordeel is van de objectieve en kwalitatieve
verspreiding
van
de
informatie
en
de
opleiding
van
de
beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector, en dit allemaal in het
belang van de patiënten”.
In haar streven naar volledige transparantie stelt Mdeon elk jaar een steeds
gedetailleerder activiteitenverslag op, dat vandaag op de website van het platform
gepubliceerd wordt. Hier zijn enkele kerncijfers van het jaarverslag 2010:


In 2010 werden 6.477 visumaanvragen behandeld, zijnde 8,7% meer dan in 2009.
87% van de visumaanvragen ingediend door in België gevestigde ondernemingen
heeft daadwerkelijk een visum opgeleverd (85% alle aanvragers tezamen).
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Uit de 5.510 in 2010 goedgekeurde visumaanvragen blijkt dat de farmaceutische
industrie en de industrie van de medische hulpmiddelen samen 62,3 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.



82% van de gesponsorde deelnames betreft geneesheren-specialisten, gevolgd door
de verpleegkundigen, die 7,5% van de deelnames vertegenwoordigen.



De visumaanvragen komen uit 75 verschillende landen. Op de 656 ondernemingen
die visumaanvragen indienen, zijn er 313 buiten België gevestigd. Ze
vertegenwoordigen 8,2% van de visumaanvragen, met name 1,5% meer dan in
2009.



83% van de wetenschappelijke bijeenkomsten die in 2010 het voorwerp van een
visumaanvraag hebben uitgemaakt, heeft plaatsgevonden in Europa, waarvan
26% in Frankrijk.

* Mdeon is een deontologisch platform samengesteld uit 18 verenigingen van artsen, apothekers,
dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen en van de industrie (APB, BACHI, BVAS, Domus Medica, Febelgen,
Formavet, IPSA, Kartel, NVKVV, OPHACO, pharma.be, SSMG, SSPF, SVH, UNAMEC, UPV, VBS-GBS en VVT)
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.
** Cf. het koninklijk besluit van 22 maart 2011 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. 6 april 2011.
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