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Mdeon kijkt de toekomst positief tegemoet

Mdeon is sedert twee jaar door de federale overheid erkend voor de visumverlening aan ondernemingen van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Het moment bij uitstek om eens terug te blikken op de werking van de voorbije twee jaar maar ook om een blik op de toekomst te
werpen.
Sinds 1 januari 2007 is elke producent of
leverancier van medische hulpmiddelen
of geneesmiddelen, die een beroepsoefenaar uit de gezondheidssector wenst
uit te nodigen op een wetenschappelijke
manifestatie met minstens één overnachting, wettelijk verplicht hiervoor voorafgaandelijk een visum te verkrijgen. De
vzw Mdeon werd door het KB van 25
februari 2007 (BS 9 maart 2007) officieel
erkend door de federale overheid (lees:
Federaal Agentschap voor GenxGG) om
deze visa te verlenen. Mdeon is reeds 2
jaar het officieel erkend orgaan om de
visumprocedure voorzien door artikel 10
van de Geneesmiddelenwet te verzekeren. Daarmee kwam ons land tegemoet
aan een Europese richtlijn die stelt dat
alle zorgverstrekkers op een onpartijdige
manier moeten kunnen voorschrijven,
afleveren of toedienen.
Op donderdag 4 december 2008 werd
dr. Bernard Maillet tijdens de Raad van
Bestuur van de vzw Mdeon voor een periode van één jaar verkozen als nieuwe voorzitter. Richard Van den Broeck (Directeur
Unamec) en Apr. Marc-Henri Cornely
(Secretaris-Generaal Ophaco) werden
verkozen tot vicevoorzitters en zullen na
respectievelijk één en twee jaar het voorzitterschap van Mdeon waarnemen. Een
(dubbel)interview met directeur Stéphanie
Brillon (juriste) en huidig voorzitter Bernard
Maillet (geneesheer-specialist in de pathologische-anatomie), tevens schatbewaarder van het Verbond van Belgische
beroepsverenigingen van geneesherenspecialisten (VBS).
Leden Mdeon in 2009
De verenigingen van artsen
Belgische Vereniging van Artsensyndicaten / Association Belge des Syndicats
Médicaux (BVAS-ABSyM)
Domus Medica
Kartel
Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)
Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH)
Verbond der Belgische Beroepsvereni-
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gingen van Geneesheren-Specialisten
/Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins Spécialistes
(VBS-GBS)
De verenigingen van apothekers
Algemene Pharmaceutische Bond / Association Pharmaceutique Belge (APB)
Instituut voor Permanente Studie voor
Apothekers (IPSA)
Société Scientifique des Pharmaciens
Francophones (SSPF)
Vereniging der Coöperatieve Apothekers
/ Office des Pharmacies Coopératives de
Belgique (OPHACO)
De verenigingen van dierenartsen
Formavet
Union Professionnelle Vétérinaire (UPV)
De verenigingen van tandartsen
Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT)
De verenigingen van de industrie
FeBelGen (generische geneesmiddelen)
pharma.be (originele geneesmiddelen)
Unamec (medische hulpmiddelen)
De corresponderende leden
Nationale Raad der Orde der Geneesheren/Conseil National de l’Ordre des
Médecins.
Wie zijn de bestuursleden van de vzw
Mdeon?
Bernard Maillet - Het deontologisch (verkozen) platform kan bestaan uit de verschillende beroepsgroepen in de gezondheidszorg zoals die vermeld staan in
artikel 10 van de wet van 25 maart 1964.
Momenteel wordt ze samengesteld zoals
vermeld in het kadertje leden Mdeon in
2009.
In de eerste plaats zijn dit de artsen, zowel
specialisten als huisartsen. De tweede
bank (= tak) bestaat uit de apothekers, de
tandartsen en de dierenartsen. De derde
bank ten slotte betreft de verschillende
geledingen van de industrie (Pharma.be/
Febelgen/Unamec).
De drie banken hebben eind vorig jaar
hun bestuurslid aangeduid voor een termijn van drie jaar. Mdeon wenst een open
en transparant autoregulerend platform

te zijn en wenst zoveel mogelijk mensen
erbij te betrekken. Het is belangrijk te vermelden dat de verschillende partijen die
betrokken zijn in deze materie gezamenlijk een sterk signaal hebben willen geven
om de dingen op een correcte en transparante manier te laten verlopen.
Stéphanie Brillon - Vandaag zetelen er
in totaal 14 bestuurders in de raad van
bestuur.
De samenstelling van de raad van bestuur
werd vorig jaar uitgebreid van 12 naar 15
personen. Sinds 2008 hebben ook de
dierenartsen en tandartsen een zitje in
de raad van bestuur. De 15de zetel staat
voorlopig nog open en is voorbehouden
voor verpleegkundigen, kinesitherapeuten en paramedici.
Hoe blikt u terug op de werking van
Mdeon in 2008?
Stéphanie Brillon – Begin 2008 heeft
Mdeon een positief evaluatieverslag ontvangen van een externe auditeur. Hieruit
bleek dat Mdeon haar erkenningsvoorwaarden goed had nageleefd. Samen
met het jaarlijks activiteitenverslag werd
dit document doorgestuurd naar het
kabinet van minister Onkelinx, waarna de
erkenning werd geregeld door een KB.
De erkenning die we vorig jaar hebben
gekregen, is geldig tot eind maart 2009.
In april verwachten we een nieuwe erkenning die opnieuw zal lopen voor een termijn van één jaar. Na deze prima start
bleef Mdeon niet bij de pakken zitten
en werden er 3 werkgroepen opgericht:
deontologie, communicatie en statuten.
De werkgroep deontologie is momenteel
nog actief. De werkgroep communicatie heeft beslist een strooibriefje (flyer) op
te stellen dat nog dit voorjaar zal worden
gestuurd naar zoveel mogelijk betrokken
partijen (industrie, beroepsverenigingen).
Bernard Maillet – Vorig jaar heeft de raad
van bestuur van Mdeon ook beslist een
nieuwe categorie van leden op te nemen
in de ledenlijst. Dit zijn de zogenaamde
‘corresponderende’ leden waartoe o.a.
de Orde der Geneesheren behoort. De
Orde maakt geen deel uit van de raad
van bestuur, maar hun advies kan steeds
gevraagd worden in de hoedanigheid
van extern expert. Beide organisaties
behandelen immers gemeenschappe-

lijke onderwerpen op vlak van deontologie. Alhoewel de Orde kan bogen op
een geprivilegieerde relatie met Mdeon
heeft ze evenwel geen stemrecht omdat
de Orde een tuchtrechterlijk orgaan is. In
geen geval kan ze tegelijkertijd optreden
als rechter en partij. De Orde der Apothekers heeft voorlopig nog geen interesse
getoond.
Begin februari werd het lidmaatschap van
de nationale Orde der Geneesheren als
corresponderend lid bekrachtigd door de
Algemene Vergadering. Daarnaast komt
ook het artsensyndicaat KARTEL in aanmerking voor lidmaatschap.
Wat zijn uw doelstellingen voor dit
jaar?
Bernard Maillet – Mijn voornaamste
betrachting is de communicatie te verbeteren en onder andere het enigszins
negatief beeld waarmede Mdeon te kampen heeft, op te krikken. Nog te vaak
beschouwen collega’s Mdeon als een
politieagent die constant boetes uitdeelt.
Maar dat is niet de taak van een zelfregulerend orgaan. Specialisten hadden
soms het gevoel dat er een heksenjacht
op hen werd georganiseerd omdat vooral
zij deelnemen aan diverse medische congressen in de verschillende continenten.
Ondertussen werden de deontologische
code en de toepassingsregels met de
partners opnieuw bekeken. Zoals bij elke
opstartende organisatie zijn er kinderziektes, maar die zijn nu op een correcte
manier met alle betrokken spelers grotendeels opgelost. We zijn gezamenlijk
tot een correcte afhandeling gekomen. Er
werden gelukkig meer evenwichtige en
realistische maatregelen genomen. Bijvoorbeeld :een spreker op een congres
moet voldoende tijd hebben om te kunnen recupereren. Een extra overnachting
hoeft niet per se te wijzen op een vermeend exces.
Er moet voldoende steun bestaan in de
maatschappij voor de activiteiten waaraan artsen deelnemen omdat deze de
kwaliteit van de gezondheidszorgen verbeteren door accurate informatie, kennis en ervaring te verspreiden. Met deze
regelgeving hopen we hieraan tegemoet te komen. Maar het is onmogelijk
de financiële inbreng vanuit de industrie
volledig te bannen. Wereldwijd worden

Bernard Maillet en Stéphanie Brillon

immers twee derden van het budget
van alle medische congressen geleverd
vanuit de industrie. Zonder die financiële steun is het medisch corps niet meer
in staat zich bij te scholen op internationale medische congressen. Tot nu toe is
er geen enkele partner bereid gevonden
dit budget op te hoesten. Maar er moeten
wel duidelijke regels zijn. De bedoeling
van die regels is het niveau van de sponsoring correct te houden en het budget
transparant te maken. Zo hoeft niemand
zich ‘beschaamd’ te voelen.
Stéphanie Brillon – Eén van de belangrijkste actiepunten van dit jaar is het blijven verstrekken van correcte informatie
aan zowel industrie als zorgverstrekkers.
Onze grootste bekommernis is dat de
informatie transparant en voor iedereen
gelijk moet zijn.
We besteden momenteel veel tijd aan het
vernieuwen van onze webstek. Sedert
nieuwjaar kan men ook al het nieuwe
gestandaardiseerde aanvraagformulier
terugvinden. Ze is meer overzichtelijk en
bevat meerkeuzemenu’s. De indieners
moeten nu minder zelf gegevens invullen en kunnen ook oude aanvragen hergebruiken.
Bernard Maillet – Het is heel belangrijk
dat iedereen weet wat de normen zijn die
voor iedereen van toepassing zijn. Alle
essentiële informatie zal binnenkort op
de startpagina van de webstek staan, die
voorzien is van een gestructureerd menu.
Vroeger was essentiële informatie over de
indieningstermijn van een aanvraag enkel
te vinden in de code voor deontologie. Nu
staat deze informatie op de eerste pagina
vermeld.

Hoeveel aanvragen heeft u in 2007 en
2008 verwerkt?
Stéphanie Brillon - Uiteindelijk telden we
in 2007 95% goedgekeurde aanvragen
terwijl sommige instanties er verkeerdelijk van uitgingen dat de meeste aanvragen werden geweigerd. Indien men
de ‘administratieve’ weigeringen meerekent, zakt het percentage weliswaar
naar 83%. Maar de opinie dat Mdeon
veel aanvragen zou weigeren, is dus
helemaal niet gegrond. In 2007 waren er
welgeteld 5.320 aanvragen. Van de 17%
dossiers die werden geweigerd, waren
er circa 2/3den van vormelijke aard (te
late indiening dossier/onvolledig dossier) en slechts éénderde van inhoudelijke aard.
In 2008 heeft het Visumbureau 5.657
visumaanvragen behandeld. Het percentage goedkeuringen is gestegen van
83% naar 85%. In de 15% weigeringen
vertegenwoordigen de administratieve
weigeringsmotieven 50% van de weigeringen.
Wat is belangrijk om weten over de
visumprocedure ?
Stéphanie Brillon - Belangrijk is dat de
aanvraag gebeurt vooraleer de deelnemers worden uitgenodigd. De artsen
moeten op voorhand weten of de sponsoring van een activiteit al dan niet werd
goedgekeurd. Behalve indien de indieningstermijn niet meer toepasbaar is,
kan in geval van weigering een firma
steeds een nieuw dossier indienen. Een
firma kan dus steeds een gewijzigd dos-
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sier indienen als ze rekening houdt met
de opmerkingen van het visumbureau.
Het visumnummer betekent een garantie voor de arts dat de sponsoring OK
is. Bedrijven zijn verplicht dit nummer
op de uitnodiging te plaatsen. De functie van Mdeon is beperkt tot een a priori controle. Haar taak is niet de situatie
ter plaatse te controleren, dat is de taak
van het federaal agentschap. Zorgenverstrekkers moeten wel voor ogen houden
dat, als ze gesponsord worden door een
bedrijf om naar een congres of manifestatie te gaan, ze eerst moeten verifiëren of
het bedrijf het visumnummer van Mdeon
heeft gekregen. Zowel de bedrijven als
de zorgenverstrekker zijn immers medeverantwoordelijk – ook op strafrechterlijk
vlak – voor het naleven van de visumprocedure (op straffe van boetes).
Bij de minste twijfel kunnen alle gezondheidswerkers steeds Mdeon contacteren
voor advies. Bij een eventuele weigering
zijn we graag bereid bijkomende inlichtingen te verschaffen.
Bernard Maillet – Ik adviseer bedrijven
om hun aanvragen zo vroeg mogelijk in te
dienen van zodra het volledig programma
vaststaat. Ik ben en blijf een grote voorstander van het multimodaal model waarbij er meerdere formats voor bijscholingen moeten mogelijk blijven, waaronder
internationale congressen Naast de ple-

naire sessie kunnen artsen ook tijdens
de lunchpauze of koffiebreak op een
gemoedelijke manier een vraag stellen
aan de medische experten. Veel collega’s geven dit aan als een meerwaarde .
Het foutief beeld dat in de groot publiek
media wordt opgeroepen dat artsen voor
hun vakantie betaald worden door de
industrie klopt helemaal niet. Ik voeg er
aan toe dat een visum alleen moet worden aangevraagd wanneer er sprake is
van een activiteit met overnachting.
Hebben artsen de zekerheid dat hun
deelname aan een congres niet fiscaal wordt belast?
Stéphanie Brillon – Normaliter hebben
alle artsen in 2008 een brief ontvangen
van de fiscale administratie. Als een arts
gesponsord wordt door een firma om
naar een medisch congres te gaan, krijgt
de arts een fiche 281.50 van deze onderneming (voordelen van alle aard). Normaliter wordt die persoon daarop belast
tenzij hij/zij kan bewijzen dat het een
aftrekbare beroepskost is. Maar voor
een arts is het niet evident de bewijzen te
behouden als een firma alles afhandelt.
De fiscale administratie heeft gelukkig
een paar maanden geleden een administratieve vereenvoudiging voorzien
indien het visumnummer van Mdeon vermeld staat op die fiscale fiche. Indien het
voordeel gekregen van een firma gelinkt
is aan een visumnummer, moet de belastingplichtige in kwestie bij een eventuele
controle niet meer bewijzen dat het om
een aftrekbare beroepskost gaat. De
belastingcontroleur kan dat dus
niet meer betwisten.

Bernard Maillet - Dankzij Mdeon genieten alle (zelfstandige) gezondheidswerkers die deelnemen aan een medisch
congres van een fiscale en administratieve vereenvoudiging.
Ik wens u nog heel veel succes toe met
de werking van Mdeon!
Apr. J. Waelkens
Voor meer info kan u surfen naar www.mdeon.be
www.mdeon.be of bellen naar het secretariaat van
Mdeon op het nummer 02 609 54 90.

