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                           PERSBERICHT 18 APRIL 2012 
 

8 ARTSEN OP 10 VERTROUWD MET MDEON 
 

 
 
WAT IS DE PERCEPTIE OP HET TERREIN 5 JAAR LATER? 
 
Na 5 volle jaren van toepassing van de visumplicht heeft het autoregulerend deontologisch 
platform Mdeon* een online enquête bij de industrie en de artsen uitgevoerd om de impact van 
de activiteiten van het platform op de sponsoringpraktijken te evalueren. Hier zijn de 
sleutelelementen van de resultaten van de enquête: 
 
� 100% van de ondernemingen en meer dan 83% van de ondervraagde artsen verklaren 

Mdeon effectief te kennen, hetgeen aantoont dat de sector zich op 5 jaar tijd werkelijk 
bewust is geworden van een wijziging op het vlak van het sponsoren van 
wetenschappelijke bijeenkomsten 

 
� alle ondervraagde actoren op het terrein, zowel zij die voordelen aanbieden als zij die ze 

ontvangen, zijn het erover eens dat de inwerkingtreding van de visumplicht, en derhalve 
de oprichting van Mdeon, een werkelijke en consequente impact heeft gehad op de 
sponsoringpraktijken 

 
� de ondervraagde ondernemingen geven aan principieel de volgende wijzigingen te 

hebben doorgevoerd om zich aan de nieuwe toepasselijke regels te conformeren: het 
aanbieden van goedkopere maaltijden, het zich onthouden van het sponsoren van 
bepaalde manifestaties waarvan het programma niet voldoende is gedetailleerd of niet 
uitsluitend wetenschappelijk is en ten slotte het beperken van hun tussenkomst in de 
verplaatsingskosten indien de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector hun verblijf 
verlengen om privéredenen 

 
� de ondervraagde artsen duiden aan te hebben vastgesteld dat sinds de inwerkingtreding 

van de visumplicht de sponsoring meer en meer partieel is, dat ze minder vaak worden 
uitgenodigd, dat hen niets meer wordt aangeboden voor hun partner of kinderen en dat ze 
minder overnachtingen aangeboden krijgen. 

 
Mdeon stelt elk jaar een steeds gedetailleerder activiteitenverslag op, dat vandaag op de 
website van het platform gepubliceerd wordt. De percepties zoals vastgesteld naar aanleiding 
van de online enquête worden bevestigd door de becijferde vaststellingen zoals gedetailleerd in 
het activiteitenverslag 2011: 
 
� In 2011 werden in totaal 6.570 visumaanvragen behandeld, zijnde 1,4% meer dan in 

2010. 84% van de ingediende visumaanvragen heeft daadwerkelijk een visum verkregen, 
tot zelfs 95% goedkeuringen na herindiening van de geweigerde dossiers 

 
� Uit de 5.493 in 2011 goedgekeurde visumaanvragen blijkt dat de farmaceutische industrie 

en de industrie van de medische hulpmiddelen samen 64,6 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 de 
patiënt ten goede 

 
� 79% van de gesponsorde deelnames betreft artsen-specialisten, gevolgd door de 

verpleegkundigen die 11% van de deelnames vertegenwoordigen 
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� De visumaanvragen komen uit 73 verschillende landen. Op de 773 ondernemingen die 
visumaanvragen indienen, zijn er 396 buiten België gevestigd. Ze vertegenwoordigen 
10,3% van de visumaanvragen, hetzij 2,1% meer dan in 2010 

 
� 83% van de wetenschappelijke bijeenkomsten die in 2011 het voorwerp van een 

visumaanvraag hebben uitgemaakt, heeft plaatsgevonden in Europa, waarvan 21% in 
Frankrijk. 

 
 
HERNIEUWING VAN DE ERKENNING 
 
Na vijf jaar toepassing van de visumprocedure hernieuwt de overheid voor de vijfde 
opeenvolgende keer haar vertrouwen in 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 2012**. Deze positieve evaluatie 
door de Minister is in het bijzonder gebaseerd op het gedetailleerde activiteitenverslag van 
het afgelopen jaar alsook op het verslag van de onafhankelijke externe auditeur, dat 
bevestigt dat Mdeon het geheel van haar erkenningsvoorwaarden blijft respecteren.  
  
 
NIEUW VOORZITTERSCHAP 
 

Het 6de werkingsjaar van Mdeon start met een nieuw voorzitterschap. Het is de Société 
Scientifique de Médecine Générale (SSMG, vertegenwoordigd door Dr. Thomas Orban) dat 
het platform momenteel voorzit voor een periode van één jaar. Het voorzitterschap zal het jaar 
nadien toevertrouwd worden aan de industrie (vertegenwoordigd door Unamec, 1e 

Ondervoorzitter, meer bepaald R. Van den Broeck) en vervolgens aan de andere bij Mdeon 
aangesloten beroepen (vertegenwoordigd door OPHACO, 2e Ondervoorzitter, namelijk Apr. M.-
H. Cornély). 

“De Belgische gezondheidszorgbeoefenaars zijn erin geslaagd aan te 
tonen in staat te zijn geweest om een systeem van zelfregulatie te 
creëren, te financieren, te beheren en te doen erkennen, dat de actoren 
van dit nogal unieke deontologisch platform responsabiliseert”, verklaart 
Dr. Thomas Orban, nieuwe Voorzitter van Mdeon. “Ze zagen in dat hun 
handelen moest worden onderworpen aan een permanente reflectie ten 
dienste van een bij iedereen goed ingeburgerde deontologie en die 

tegelijkertijd patiënten en de kwaliteit van zorgen ten goede komt. Deze permanente 
werkzaamheden werden mogelijk gemaakt met de controle, maar ook met de steun van de 
overheid. Deze constructieve synergie moet één van de aandrijfkrachten zijn van de werking 
van Mdeon”.  
 
Sinds kort telt Mdeon overigens 2 nieuwe leden, meer bepaald de tandartsenvereniging 
Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) enerzijds en de Federatie van Belgische 
Podologen (FBP) anderzijds, het eerste paramedische beroep dat zich aansluit bij het 
platform. 
 
 
* Mdeon is een deontologisch platform samengesteld uit 19 verenigingen van artsen, apothekers, 
dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, paramedici en van de industrie (APB, BACHI, BVAS, Domus 
Medica, FBP, Febelgen, Formavet, IPSA, Kartel, NVKVV, OPHACO, pharma.be, SSMG, SSPF, SVH, 
UNAMEC, UPV, VBS-GBS en VBT) 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 29 maart 2012 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. 16 
april 2012.  
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