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NIEUW BLOED BIJ MDEON 
 

 
 
DOMUS MEDICA ZIT HET PLATFORM VOOR DE EERSTE KEER VOOR 
 

Mdeon start haar 9e werkingsjaar met een nieuw voorzitterschap. Het is de 
huisartsenvereniging DOMUS MEDICA (vertegenwoordigd door Dr. Guido Istas) die 
heden het platform voorzit voor een duur van één jaar. Het voorzitterschap zal het jaar 
nadien toevertrouwd worden aan de industrie (vertegenwoordigd door Unamec, 1e 

Ondervoorzitter, meer bepaald R. Van den Broeck) en vervolgens aan de andere bij 
Mdeon aangesloten beroepen (vertegenwoordigd door OPHACO, 2e Ondervoorzitter, 
namelijk Apr. Marc-Henri Cornély). 

 
DE ERKENNING VAN MDEON HERNIEUWD EN VERLENGD 
 
Na 8 jaar toepassing van de visumprocedure, heeft de overheid haar vertrouwen in Mdeon 
hernieuwd. Mevrouw Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, heeft immers aan de Koning 
voorgesteld om de erkenning van Mdeon voor de 9de opeenvolgende keer te hernieuwen. Deze 
positieve evaluatie is voornamelijk gebaseerd op het gedetailleerde activiteitenverslag van het 
afgelopen jaar (zie infra) alsook op het verslag van de onafhankelijke externe auditeur, dat bevestigt 
dat Mdeon het geheel van haar erkenningsvoorwaarden respecteert.  
 
Nieuw t.o.v. de voorgaande jaren is de duur van de erkenning. De nieuwe erkenning is immers geldig 
voor een duur van 26 maanden** en niet meer 12 maanden. Na 9 volledige jaren van 
samenwerking heeft de overheid aanvaard een erkenning van een duur van maximum 3 jaar te 
verlenen. De nieuwe erkenning loopt dus tot en met 31 mei 2017. 
 
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: 
 
 in 2014 werden in totaal 6.716 visumaanvragen behandeld, zijnde 1,4% meer dan in 2013. 

80% van de ingediende visumaanvragen heeft daadwerkelijk een visum verkregen, een 
percentage dat zelfs stijgt tot 96% goedkeuringen na herindiening van de geweigerde dossiers 

 
 de gastvrijheid aangeboden aan de gezondheidszorgbeoefenaars opgenomen in de 5.408 in 2014 

goedgekeurde visumaanvragen bedraagt 62,4 miljoen euro  
 

 80% van de 44.898 gesponsorde deelnames heeft betrekking op artsen-specialisten, gevolgd 
door verpleegkundigen die 9% van de deelnames vertegenwoordigen 
 

 op de 497 ondernemingen die in 2014 visumaanvragen hebben ingediend, zijn er 270 (met 
name 54%) buiten België gevestigd. Ze vertegenwoordigen 15% van de visumaanvragen 
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 81% van de wetenschappelijke bijeenkomsten die in 2014 het voorwerp van een 
visumaanvraag hebben uitgemaakt, heeft plaatsgevonden binnen Europa, waarvan 18% in 
Frankrijk, 11% in België en 10% in de Verenigde-Staten. 

 
* 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 3 april 2015 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 2015.  
 
 
Voor meer informatie 
Stéphanie Brillon - Directeur Mdeon 
Tel. 0479/725.257 - sb@mdeon.be - www.mdeon.be 
 
 
 
 
 
 
 


