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MDEON, VECTOR VAN TRANSPARANTIE …
STAPT NAAR DE GEZONDHEIDSZORGBEOEFENAARS TOE

MDEON, VECTOR VAN TRANSPARANTIE …
Na zes jaar toepassing van de visumprocedure, heeft de overheid voor de zesde keer haar
vertrouwen in Mdeon hernieuwd. 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 2013**. Deze positieve evaluatie is voornamelijk
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.
Mdeon start haar 7e werkingsjaar onder het voorzitterschap van de industrie
(vertegenwoordigd door UNAMEC, in de persoon van haar directeur Richard Van den Broeck),
welke momenteel het platform voor de duur van één jaar voorzit. Het is de tweede keer dat
UNAMEC het voorzitterschap waarneemt, nu de industrie het platform in 2010 reeds heeft
voorgezeten.
« Het is met groot plezier dat ik voor de tweede keer het voorzitterschap
van Mdeon aanvaard. Een korte terugblik laat toe bewust te worden van de
weg die werd afgelegd sinds de oprichting 6 jaar geleden » verklaart
Richard Van den Broeck, nieuwe Voorzitter van Mdeon. « Het doel heeft er
altijd in bestaan om in lijn te zijn met de maatschappelijke omgeving en
oor te hebben voor alle actoren die deel uitmaken van het platform om te
kunnen evolueren in functie van de realiteit op het terrein. De
transparantie van de relaties tussen gezondheidszorgbeoefenaars en de
industrie staat sinds het begin op de agenda en zal ook op de agenda
blijven onder mijn voorzitterschap ».
… STAPT NAAR DE GEZONDHEIDSZORGBEOEFENAARS TOE
De communicatie is reeds 6 jaar één van de pijlers van het platform Mdeon, welke er een groot
deel van haar initiatieven aan besteedt. Het Actieplan 2013 legt het accent op de communicatie
naar de gezondheidszorgbeoefenaars toe door onder andere een nieuw type van
informatiesessie op te richten, speciaal in het leven geroepen voor het geheel van de
gezondheidszorgbeoefenaars, Mdeon@YourPractice genaamd. Concreet stelt Mdeon voor de
gezondheidszorgbeoefenaars te ontmoeten en klaarheid te scheppen, onder de vorm van een
concrete presentatie of een ‘vraag en antwoord’-sessie, omtrent vragen die zich nog op het
terrein zouden stellen op het vlak van sponsoring van beroepsbeoefenaars uit de
gezondheidssector. Of het nu ter gelegenheid is van de Algemene Vergadering van een
vereniging, van haar jaarlijks symposium of van eender ander gelijkaardig evenement dat
gezondheidszorgbeoefenaars samenbrengt, laat deze laatsten niet aarzelen om een deel van
het programma voor Mdeon te reserveren!

MAAR OOK …
Er mag worden benadrukt dat Mdeon haar 20e lid heeft verwelkomd, namelijk de Belgische
Vereniging van Ziekenhuisapothekers (BVZA).
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Mdeon stelt bovendien elk jaar een gedetailleerd activiteitenverslag op, dat heden op de
website van het platform gepubliceerd wordt. Hieronder zijn alvast de belangrijkste cijfers,
overigens zeer gelijkaardig aan deze van vorig jaar:


In 2012 werden in totaal 6.502 visumaanvragen behandeld, zijnde 1% minder dan in
2011. 83% van de ingediende visumaanvragen heeft daadwerkelijk een visum verkregen,
een percentage dat zelfs stijgt tot 96% goedkeuringen na herindiening van de geweigerde
dossiers



Uit de 5.405 in 2012 goedgekeurde visumaanvragen blijkt dat de farmaceutische industrie
en de industrie van de medische hulpmiddelen in 2012 samen 69,2 miljoen euro
geïnvesteerd hebben in de permanente vorming van beroepsbeoefenaars uit de
gezondheidssector actief in België. Deze permanente vorming is onontbeerlijk voor een
kwaliteitsvolle uitoefening van de verschillende gezondheidszorgberoepen, hetgeen
uiteindelijk de patiënt ten goede komt



81% van de gesponsorde deelnames heeft betrekking op artsen-specialisten, gevolgd door
verpleegkundigen die 10% van de deelnames vertegenwoordigen



De visumaanvragen komen uit 73 verschillende landen. Van de 927 ondernemingen die
visumaanvragen hebben ingediend, zijn er 489 buiten België gevestigd. Ze
vertegenwoordigen 11,5% van de visumaanvragen, hetzij 1,2% meer dan in 2011



84% van de wetenschappelijke bijeenkomsten die in 2012 het voorwerp van een
visumaanvraag hebben uitgemaakt, heeft plaatsgevonden binnen Europa, waarvan
20,5% in Frankrijk.

* Mdeon is een deontologisch platform samengesteld uit 20 verenigingen van artsen, apothekers,
dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, paramedici en de industrie (APB, BACHI, BVAS, BVZA,
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 3 april 2013 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. 19
april 2013.
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