
     

  

 

 

 

 

 

 

« Mdeon? In het belang van onze patiënten! » 
 

 
 

Het Waarom van het bestaan van Mdeon 
 

In de mate het geheel van de gezondheidszorgbeoefenaars vandaag wel weet dat Mdeon bestaat, zijn er nog veel 
die niet weten WAAROM het platform en de visumprocedure door de wetgever in het leven werden geroepen. 
 
Via deze communicatiecampagne, richten de 20 verenigingen van gezondheidszorgbeoefenaars die lid zijn van 
Mdeon zich tot hun collega’s en confraters om uit te leggen dat het hun patiënten zijn die aan de oorsprong liggen 
van de oprichting van Mdeon. Het bijzondere aan de gezondheidssector is, in tegenstelling tot andere 

activiteitssectoren waar sponsoringpraktijken ook gangbaar zijn, dat de sponsoringrelatie een effect kan hebben 

op een derde, met name de patiënt zelf. De gezondheidszorgbeoefenaars wensen hun collega’s er aldus aan te 
herinneren dat als Mdeon bestaat en als ze er deel van uitmaken, dit is ter garantie van een ethisch toegekende 
sponsoring, in het belang van hun patiënten. 
 

0800/64.001 – Bel ons ter verifiëring van uw informatie ! 
 

Er circuleert heel wat foute informatie over wat Mdeon wel of niet zou aanvaarden op het vlak van sponsoring. In 
tegenstelling tot wat vaak wordt gezegd, is het bvb. altijd toegestaan om toe te komen op de avond tevoren 
wanneer de wetenschappelijke manifestatie om 9u begint in het buitenland, net zoals er nooit wordt gevraagd om 
een deel van het wetenschappelijke programma te missen om de ene of de andere vlucht te nemen. Dergelijke 
foute informatie creëert een verkeerde perceptie, ten nadele van alle betrokken partijen. 
 
Om aan deze situatie tegemoet te komen, opent Mdeon vandaag een speciale en gratis telefoonlijn voor de 

gezondheidszorgbeoefenaars. Bel 0800/64.001 om na te gaan of de informatie die u heeft bereikt wel correct is, 
wij antwoorden u met veel plezier ! 
 

 
 
De campagne zal over enkele weken worden verspreid in verschillende media die door de beroepsbeoefenaars uit 

de gezondheidssector worden geraadpleegd. 
 
Hieronder vindt u de website van Mdeon waarnaar de illustratie zal verwijzen:  
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 de goede gebruiken inzake deontologie. 

 

 
* Mdeon is een deontologisch platform samengesteld uit 24 verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, 
verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ziekenhuistechnici, paramedici en van de industrie (APB, AUVB, AXXON, BACHI, BVAS, 
BVZA, Domus Medica, FBP, Febelgen, Formavet, IPSA, Kartel, OPHACO, pharma.be, SSMG, SSPF, SVH, UCBA, UNAMEC, UPV, 
VBS, VBT, VDV en VVZ) 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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