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MDEON: BEL ONS, U ZAL AANGENAAM VERRAST ZIJN ! 
 

 

 

EEN TELEFOONLIJN VOOR GEZONDHEIDSZORGBEOEFENAARS   

 

Eind januari heeft Mdeon een telefoonlijn geopend speciaal voor 

gezondheidszorgbeoefenaars opdat deze zouden kunnen nagaan of hun 

informatie wel correct is. Hoewel deze lijn nog niet rood staat, is het nu 

reeds verrassend vast te stellen op welk vlak de 

gezondheidszorgbeoefenaars die het 0800-nummer bellen (positief) 

verrast zijn van het verschafte antwoord op hun vraag. Het is zo dat 

ene verneemt dat Mdeon verblijfsverlengingen aanvaardt en dat de 

andere verheugd is te horen dat hij voor zijn volgend congres in 

Barcelona de avond ervoren reeds kan toekomen … 

 

Geconfronteerd met deze vaststelling, kunnen wij niet anders dan de 

gezondheidszorgbeoefenaars op te roepen hun verantwoordelijkheid, of 

zeg maar hun telefoon, te nemen en in geval van twijfel zelf na te gaan 

bij Mdeon welke voordelen en gastvrijheid hen door de industrie mogen worden aangeboden. Er zal 

met veel plezier op hun vragen worden geantwoord! Mdeon is opgericht door en voor 

gezondheidszorgbeoefenaars en hoopt dan ook werkelijk dat de directe contacten met hen zullen 

worden versterkt dankzij het nummer 0800/64.001. 

 

 

DE ERKENNING VAN MDEON HERNIEUWD  

 

Na zeven jaar toepassing van de visumprocedure, heeft de overheid voor de zevende 

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 2014**. 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 8e werkingsjaar onder het voorzitterschap van de ‘Andere 

gezondheidszorgberoepen’ (andere dan de industrie en artsen) vertegenwoordigd door de 

Vereniging der Coöperatieve Apothekers (OPHACO) (in de persoon van Marc-Henri CORNELY), die voor 

de derde keer het voorzitterschap waarneemt in het kader van de jaarlijkse statutaire afwisseling 

(2007, 2011 en 2014). 

 

 

MDEON PUBLICEERT HAAR JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG 

 

Mdeon stelt bovendien elk jaar een gedetailleerd activiteitenverslag op, dat heden op de website van 

het platform gepubliceerd wordt. Hieronder worden alvast de belangrijkste cijfers weergegeven: 

 

  Call us 
 

0800/64.001 
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 Mdeon heeft haar 25e lid verwelkomd, met name de AFITEB, Association Francophone Inter 

hospitalière de Techniciens Biomédicaux 

 

 In 2013 werden in totaal 6.621 visumaanvragen behandeld, zijnde 1,8% meer dan in 2012. 

83% van de ingediende visumaanvragen heeft daadwerkelijk een visum verkregen, een 

percentage dat zelfs stijgt tot 96,5% goedkeuringen na herindiening van de geweigerde dossiers 

 

 de gastvrijheid aangeboden aan de gezondheidszorgbeoefenaars opgenomen in de 6.621 in 2013 

ingediende visumaanvragen bedraagt 69,2 miljoen euro  

 

 82,5% van de 42.006 gesponsorde deelnames heeft betrekking op artsen-specialisten, 

gevolgd door verpleegkundigen die 9,4% van de deelnames vertegenwoordigen 

 

 op de 497 ondernemingen die in 2013 visumaanvragen hebben ingediend, zijn er 262 buiten 

België gevestigd. Ze vertegenwoordigen 14,1% van de visumaanvragen, hetzij 2,6% meer dan 

in 2012 

 

 82% van de wetenschappelijke bijeenkomsten die in 2013 het voorwerp van een 

visumaanvraag hebben uitgemaakt, heeft plaatsgevonden binnen Europa, waarvan 19,1% in 

Frankrijk. 

 

 
* Mdeon is een deontologisch platform samengesteld uit 25 verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, 
tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ziekenhuistechnici, paramedici en van de industrie (AFITEB, 
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. 
 

** Cf. het koninklijk besluit van 10 april 2014 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. 8 mei 2014.  

 
 
Voor meer informatie 

Stéphanie Brillon - Directeur Mdeon 

Tel. 0479/725.257 - sb@mdeon.be - www.mdeon.be 
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