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MDEON, « DO THE RIGHT THING !» 

 
Mdeon* heeft besloten om op humoristische wijze en met behulp van een kwinkslag een briefkaart mee te delen 
waarop op karikaturale wijze de situatie wordt voorgesteld die juist moet worden vermeden, zijnde die van een 

beroepsbeoefenaar uit de gezondheidssector die door een premie of voordeel ontvangen van de industrie in zijn 
werkgedrag wordt beïnvloed. 
 
Deze afbeelding spoort de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector aan om op de website van Mdeon meer te 
ontdekken over de deontologische bepalingen die de interacties tussen beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector 
en de industrie reguleren. 

 
“De enquête die we vorig jaar hielden onder de beroepsbeoefenaars van de gezondheidssector heeft talrijke 
verschillen aangetoond in de perceptie van de evolutie van relaties tussen de zorgverleners en de farmaceutische of 
medische hulpmiddelen industrie”, legt Dr. Thomas Orban, voorzitter van Mdeon, uit. “Bijna alle artsen betrokken bij 
de visumplicht (wetenschappelijke bijeenkomsten van meer dan één dag) kennen Mdeon en weten dat een 
voorafgaand visum moet worden verkregen. Daarentegen worden wel lacunes vastgesteld wanneer het gaat over de 
kennis van wat een visum vereist en tot wie men zich moeten richten”.  
 
De campagne zal over enkele weken in november 2012 worden uitgespreid in verschillende media die door de 
beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector worden geraadpleegd. 
 
Hieronder vindt u de website van Mdeon waarnaar de briefkaart verwijst:  
https://www.mdeon.be/index.php?id=68. 
 

Mdeon communiceert ieder jaar naar de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector met de bedoeling hen te 

sensibiliseren en te informeren over het onderwerp van de verplichtingen en goede gebruiken inzake deontologie. 
 
 

* 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. 

 
Voor meer informatie 
Stéphanie Brillon - Directeur Mdeon 
Tel. 0479/725.257 - sb@mdeon.be - www.mdeon.be 
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