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Deontologisch gezondheidsplatform

Waarom een Code voor deontologie?
De relatie tussen de industrie van de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen en de
beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector is legitiem en belangrijk om de zorgverstrekking
aan patiënten te optimaliseren.
Het is essentieel om de verplichting die rust op beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector
tot het nemen van onafhankelijke beslissingen in het kader van een behandeling van patiënten,
verder te ondersteunen en in acht te nemen. Enkel ethisch verantwoorde interacties tussen de
industrie en de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector kunnen deze onafhankelijkheid
garanderen.
De Code voor deontologie van Mdeon, verankerd in een wettelijk Europees kader, ontwikkelt
ethische principes die gelden voor de interacties tussen de industrie en de beroepsbeoefenaars,
meer bepaald de drie vormen van premies en voordelen die hen door de geneesmiddelen
industrie en de industrie van de medische hulpmiddelen mogen worden aangeboden.

1. Vergoeding van prestaties met een wetenschappelijk karakter
De beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector kunnen worden vergoed door farmaceutische
ondernemingen of door ondernemingen uit de sector van de medische hulpmiddelen wanneer
zij legitieme prestaties verrichten met een wetenschappelijk karakter voor rekening van deze
ondernemingen.
Onder prestaties met een wetenschappelijk karakter wordt begrepen de medewerking van
beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector aan klinische proeven, de wetenschappelijke
uiteenzettingen gegeven in het kader van vorming, seminaries, colloquia of congressen, alsook
de uitvoering van consultancyovereenkomsten van wetenschappelijke aard.
De prestaties moeten rechtmatig zijn en de toegekende vergoeding moet binnen redelijke
perken blijven.

2. Premies en voordelen met zeer geringe waarde
Het is toegestaan om premies en voordelen met zeer geringe waarde aan te bieden aan
beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector. Deze giften moeten evenwel relevant zijn voor
de beroepsuitoefening. Het aanbieden of het aanvaarden van giften in het persoonlijke belang
van de begunstigde is niet toegelaten.

3a. Tenlasteneming van de kosten voor deelname aan een
wetenschappelijke bijeenkomst
De door de industrie verleende steun aan de permanente opleiding van beroepsbeoefenaars
uit de gezondheidssector, impliceert het eerbiedigen van de volgende verschillende ethische
principes die van toepassing zijn op elk gesponsord evenement, ongeacht de duur ervan:
de bijeenkomst is louter wetenschappelijk van aard
de aangeboden gastvrijheid is redelijk en ondergeschikt aan het wetenschappelijke doel
van de bijeenkomst
de aangeboden gastvrijheid omvat geen sportieve of vrijetijdsactiviteiten of enige andere
vorm van amusement
de plaats, de datum en de duur van het evenement geven geen aanleiding tot verwarring
wat betreft het wetenschappelijke karakter ervan
de aangeboden gastvrijheid is beperkt tot de officiële duur van de wetenschappelijke
bijeenkomst
de tenlasteneming van de kosten is beperkt tot de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector
de kosten verbonden aan een verlenging van verblijf worden ten laste genomen door de
beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector.

3b. Voorafgaandelijke visumplicht voor bijeenkomsten die over meerdere dagen verlopen
Wanneer een evenement over meerdere kalenderdagen verloopt, moet het voorstel tot
sponsoring het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijk visum.
Het Visumbureau van Mdeon gaat na of de ethische principes die gelden voor de tenlasteneming
van de kosten voor deelname aan een wetenschappelijke manifestatie (zie hoger) worden
gerespecteerd.
Het verkregen visumnummer houdt dan de GARANTIE in dat het voorstel
tot sponsoring in overeenstemming is met de wetgeving en de deontologie.
Dit is belangrijk omdat zowel de ondernemingen als de
beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector strafrechtelijk
medeverantwoordelijk zijn voor de naleving van de visumplicht.
Voor meer details over de visumplicht, zie www.mdeon.be, alsook
de informatiebrochure “Visum voor de sponsoring van de permanente
vorming”.

Het aanbieden van premies en voordelen is principieel verboden
De punten 1 tot 3 vormen een afwijking op het algemene wettelijke* verbod tot het aanbieden
door de industrie van eender welke premie of eender welk voordeel aan beroepsbeoefenaars
uit de gezondheidssector, alsook tot het vragen naar premies en voordelen. Indien een
sponsoring bijgevolg niet onder een van deze drie wettelijk bepaalde uitzonderingen valt,
is het principieel verboden en mag het aldus niet worden
aangeboden of aanvaard, noch mag ernaar worden gevraagd.
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (F.A.G.G.) is bevoegd de naleving
van dit principiële verbod te controleren.

* Artikel 10 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. Vloeit voort uit een Europese richtlijn.

De 19 leden van Mdeon (2012)
De verenigingen van artsen
Belgische Vereniging van Artsensyndicaten vzw/Association Belge des Syndicats Médicaux
asbl (BVAS-ABSyM)
Domus Medica vzw
Kartel vzw/Cartel asbl
Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten, erkende beroepsvereniging/Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins
Spécialistes, Union professionnelle reconnue (VBS-GBS)
Société Scientifique de Médecine Générale asbl (SSMG)
Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw (SVH)
De verenigingen van apothekers
Algemene Pharmaceutische Bond, Nationale federatie van Belgische Apothekersverenigingen/
Association Pharmaceutique Belge, Fédération nationale des Unions professionnelles
pharmaceutiques (APB)
Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers vzw (IPSA)
Vereniging der Coöperatieve Apothekers, erkende beroepsvereniging/Office des
Pharmacies Coopératives de Belgique, Union professionnelle reconnue (OPHACO)
Société Scientifique des Pharmaciens Francophones asbl (SSPF)
De verenigingen van dierenartsen
Formavet asbl
Union Professionnelle Vétérinaire asbl (UPV)
De verenigingen van tandartsen
Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen, erkende beroepsvereniging (VBT)
De verenigingen van verpleegkundigen
Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen vzw 		
(NVKVV)
De verenigingen van paramedici
Federatie van Belgische Podologen vzw/Fédération Belge des Podologues asbl (FBP)
De verenigingen van de industrie
Bachi vzw
FeBelGen vzw
pharma.be vzw
Unamec vzw

Meer informatie nodig?
U kan reeds veel informatie terugvinden op onze
website.
Aarzel echter niet met ons contact op te nemen:
vzw Mdeon
Koning Albert 1 laan 64 - 1780 Wemmel
T. +32 2 609 54 90
F. +32 2 609 54 99
info@mdeon.be
https://www.mdeon.be
Voor vragen met betrekking tot controle en strafsancties,
gelieve contact op te nemen met het “Meldpunt”
van de
overheid:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten / Agence Fédérale des
Médicaments et Produits de Santé (F.A.G.G. /
A.F.M.P.S.)
Eurostation II
Victor Hortaplaats 40 bus 40 - 1060 Brussel
www.fagg.be
T. +32 2 524 83 58
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